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Ett t ryggare S alem
med grannsamverkan
Hon är årets
idrottsstipendiat

Rekordmånga
VFU-studenter

Dialog om
ny GC-väg
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Varje år delar kultur- och fritids
nämnden i Salems kommun ut
stipendium till en person som är
aktiv inom idrotts- och förenings
livet. Idrottsstipendiet 2020
tilldelas Denice Brännström,
tränare och styrelseledamot för
Salemgymnasterna.

© Celine Hultin

Denice Brännström
lever och andas gymnastik

Hej Denice! Berätta lite mer om dig själv.
– Jag heter Denice Brännström, är 34 år och
tränat gymnastik från sexårsåldern. Jag har
idag varit tränare i 21 år och bland annat
plockat upp Södertälje sport- och idrotts
förenings första lag till USM. Nu har jag varit
tränare i Salemgymnasterna i sex-sju år och
om tävlingarna blir av 2021 är tanken även
här att de ska testa sitt första USM.
Du arbetar som tränare och sitter även
med i styrelsen för Salemgymnasterna,
vad innebär det?
– Jag har brunnit för gymnastiken sedan jag
var liten och har genom åren samlat på mig
kunskap och erfarenhet som jag gärna vill
dela med mig av, därför valde jag i höstas
att kliva in i styrelsen som kvalitetsansvarig
för tränarna så att jag kan vara en länk
mellan själva gymnastiken och styrelsen.
Rollen innebär att jag kontrollerar hur
träningarna utförs och ger andra ledare
feedback så att de kan växa i sina roller.
Vad är det bästa med att lära ut gymnastik?
– Det bästa med att vara tränare är den
fantastiska gemenskapen man har tillsam-

Årets idrottsstipendiat Denices mål är att ta sina lag till tävlingar,
här passar hon en gymnast under Regionsfyran i Huddinge 2019.

mans i ett lag, att få se hur personerna
växer som människor samt utvecklings
mässigt i hallen. Det är givande att få
träna tillsammans och bygga ungas själv
förtroende genom en sport som vi alla
brinner för. All framgång mina gymnaster
når gör mig otroligt glad och stolt för jag
vet hur många timmar och all energi de
lagt ner för att nå dit.
Hur har ni anpassat verksamheten
efter pandemin?
– Vi är väldigt tacksamma att vi får bedriva
verksamhet under denna pandemi. Vi

t vättar händerna flera gånger under
träning, vi har även handsprit framme som
används kontinuerligt. Vi sprider ut oss
och passar inte mer än nödvändigt för att
undvika närkontakt.
Om man är intresserad av att börja
gymnastik kan man anmäla sitt intresse till
Salemgymnasterna på salemgymnasterna@
live.se, mer information finns på deras
hemsida, salemgymnasterna.se
Läs mer om årets idrottsstipendiat och motiveringen på
salem.se/idrottsstipendium2020
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Höjd avfallstaxa 2021
Kommunfullmäktige fattade
den 24 november 2020 beslut
om avfallstaxa för 2021, i
enlighet med SRV Återvinning
AB:s förslag. Den nya taxan
innebär en höjning på 2,38
procent. För SRVs underlag
och mer information om hur
mycket din taxa höjs, besök
salem.se/avfallstaxa2021

Slutbesiktning av
Prästboda bollplan

Nu är det dags för skolval inför höstterminen 2021. Läs mer på salem.se/skolval

Dags att ansöka om skolplats
Nu är det dags för 2021 års skolval.
Detta berör barn födda 2015 som
ska börja förskoleklass samt elever
inskrivna i Noblaskolan Rönninge
och Parkskolan som ska söka nya
skolplaceringar inför hösten 2021.

 ank-ID. Saknar du detta kan du kontakta
B
barn-och utbildningsförvaltningen via 
bou@salem.se så får du hjälp med
ansökan. Görs ingen ansökan placeras
barnet på den skola som har plats. Mer
information, samt länk till ansökan hittar
du här: salem.se/skolval
Du får besked om ditt barns skol
placering senast den 8 mars 2021. 
Meddela barn- och utbildningsförvaltningen om ni har fått skolplats eller avser att
ditt barn ska gå i skola utanför kommunen.

Prova på konst, film eller
musikalkurs i vår!
Den 17 december öppnade Kulturskolan
upp sin nya ansökningsportal för vår
terminens kurser. Känner du ett barn
eller ungdom som vore intresserad av att
måla, filma och redigera, eller som kanske
vill prova på vår musikalkurs där man
får kombinera sång, dans och teater? På
studyalong.se/salem kan man nu läsa mer
om alla kurser, se datum för kursstart m.m.
Kulturskolan erbjuder även vissa kostnadsfria prova på-kurser, och som för alla kurser
är det först till kvarn som gäller! Om du har
några frågor, kontakta gärna Kulturskolan
på kulturskolan@salem.se

© Salems kommun

Ansökan är öppen mellan den 4–31
januari 2021 och görs via webben. Där görs
även ansökan till fritidshem. För att logga
in behöver du som vårdnadshavare ett

I juni togs första spadtaget av
nya Prästboda bollplan, och
sedan dess har arbetet med att
färdigställa bollplanen fortgått enligt plan. Vid tidpunkt
för tryck av detta nummer av
kommuntidningen har inte
slutbesiktningen skett, men
planen är att den ska ha skett i
mitten på december. Invigning
av den nya bollplanen som har
miljövänligt granulat kommer
preliminärt att ske våren 2021.
För mer information, kontakta
Bo Thoor, senior projektledare,
på bo.thoor@salem.se

Prenumerera
på nyheter från
Salems kommun
Du har väl inte missat att du
kan prenumerera på nyheter
från kommunen? På vår
hemsida, salem.se/nyhetsarkiv,
kan du anmäla dig till vårt
nyhetsbrev. Det innebär att du
kommer ta emot ett mail från
oss varje gång vi lägger ut en
nyhet på hemsidan.

Nu är det dags att
söka till Komvux

I Kulturskolans lokaler kan barn och unga
lära sig gitarr, piano, teater och mycket annat

Vill du utbilda dig inom ett
speciellt yrkesområde eller
komplettera med kurser för
att uppnå behörighet till annan
utbildning? För mer information
om hur du gör för att ansöka
till Komvux, besök salem.se/
vuxenutbildning. Om du behöver
hjälp med planering av studier
är du välkommen att kontakta
studie- och yrkesvägledaren
på komvux@salem.se eller
på 08-532 597 28.
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Grannsamverkan är en effektiv brottsförebyggande metod som går
ut på att minska vardagsbrottsligheten och göra bostadsområdena
mindre attraktiva för brottslig verksamhet såsom bostadsinbrott,
skadegörelse och fordonsstölder. Enligt Brottsförebyggande rådet
(BRÅ) minskar grannsamverkan risken för inbrott med i genomsnitt
26 procent. I Söderby har Michaela Lydecker dragit igång grannsamverkan i sin bostadsrättsförening.
FOTO: HENRIK GARLÖV

Tryggare bostadsområde
med grannsamverkan
Michaela är en hemvändande Salemsbo
som arbetar med språk och kommunikation. Hon växte upp i Salem innan hon
flyttade till Göteborg och nu bor hon
tillsammans med sin hund Casper i det
gamla sanatoriet i Söderby Park och där
har de bott i ungefär två år.
Hej Michaela! Du är aktiv med
grannsamverkan, vad är det?
– Grannsamverkan som jag ser det är en
möjlighet till omsorg för mina grannar och
vår fastighet. Vi optimerar för en trygg
boendemiljö med minimerad risk för
inbrott och vandalisering. Uppmärksamhet,
vaksamhet och information är viktiga, och
ganska enkla och möjliga, förtecken för att
grannsamverkan ska fungera.
Vilka fördelar finns det
med grannsamverkan?
– Dels lär vi känna våra grannar vilket jag
tycker är en stor vinst i sig och samtidigt
verkar vi för att förhoppningsvis få ha vår
fastighet fredad mot olika brottsinitiativ.
Jag tror att grannsamverkan bidrar till en
ökad känsla av gemenskap och ansvar för
varandra och vårt boende.
Hur har det varit att dra igång
grannsamverkan i Söderby?
– Jag har erfarenhet av grannsamverkan
då jag tidigare varit ombud men då i ett
villaområde, och dels också då jag tidigare
arbetat på Brottsförebyggande rådet (BRÅ),
som samverkar kring de här frågorna
tillsammans med en rad andra intressenter
samt utvärderat vinsten av samverkan.
Min ingång var därför ganska självklar,
och jag hoppas vi får en aktiv och engagerad grannsamverkan även här, nu då i ett
flerfamiljshus med 105 lägenheter. Vi har
redan en engagerad medlemsskara och

det som grannsamverkan möjliggör är att
organisera det engagemanget ytterligare.

om varandra, att värna sin investering
(som ju boendet ofta är) och sin boendemiljö är ju fantastiskt att få vara med om
och ta del av. Det tar ca en kvart i månaden att vara ombud, och det säger väl en
del om insatsen kontra utfallet med en
minskad risk för inbrott på cirka 26%.
Jag tror på att skapa sig en lägesbild
utifrån sina specifika behov, som sen kan
fungera som utgångsläge för hur man
vill engagera sig. I vårt fall så blev grann
samverkan vägen framåt.

Hur arbetar ni med grannsamverkan
i Söderby?
– Vi har en app som vi nu utvärderar, som
ska fungera som en sorts kommunikationskanal för oss som bor här, om något händer
kan vi snabbt påkalla grannars uppmärksamhet. Vi har en aktiv Facebookgrupp där
vi delar högt och lågt och vår ambition är
att alla som bor här ska känna att de vill
vara med där. Vi anpassar dock vår kommunikation och har också fysiska medlemsOm man efter att ha läst detta tänker
möten och informationsblad. Vi har även
vad bra, hur kan man engagera sig?
inrättat ett husvärdsskap som ska under– Ta kontakt med kommunen där du bor,
lätta om man har frågor om något som rör
be att bli kopplad till den som ansvarar för
huset, och som välkomnar nyinflyttade och
den här sortens frågor i just din kommun.
berättar om huset, vad vi gör och hur vi
I mitt fall så sammanföll det sig att jag och
förhåller oss. Här är också tanken att vi ska
den tillförordnade säkerhetssamordnaren
informera om grannsamverkan.
på Salems kommun, hanterade
”HÄLSA PÅ
Jag är en av våra två husvärdar
en situation tillsammans och
och tycker det är ett fint sätt att
då inledde en dialog om brotts
ALLA SOM
ha kontakt med mina grannar
förebyggande arbete och
RÖR SIG I
på och att på så vis värna om
DIN BOENDE grannsamverkan. Därefter har
både hus och boende.
vi genom dialog fått med oss
MILJÖ”
andra bostadsrättsföreningar i
Vilka samarbetar ni med?
– MICHAELA LYDECKER
Söderby på tåget, vilket har varit
– Förutom kommunen och poväldigt glädjande.
lisen så har vi dialog med våra
grannföreningar i Söderby som alla är involOm man bara vill göra något litet, vad kan
verade i grannsamverkan, om än olika långt
man göra då?
framskridna. Jag tror att ökad samverkan
– Hälsa på dina grannar och hälsa på alla
ligger i tiden och så tror jag att det finns
som rör sig i din boendemiljö. En inbrottstjuv
som till exempel rekar för inbrott vill inte bli
en önskan om att nu vara lite mer upp
hälsad på eller synliggjord, så det är en enkel
märksam på sin närmiljö och sitt boende.
handling som kan stöka till planen lite för
Vad vill du säga till de som känner
en potentiell inbrottstjuv. Sen är det bra att
en oro inför att engagera sig?
meddela någon om man reser bort, ha en
– Det kostar ingenting, tar lite tid i anspråk
dialog med dina närmaste grannar så att de
men ger så otroligt mycket tillbaka. Inte
kan ha lite extra uppsikt. Se över lås du har i
minst en känsla av ansvar och omsorg för
förråd och kontrollera husets skalskydd, kolla
med din styrelse i din förening/hyresvärd.
sina grannar, möjligheten till att lära sig mer
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Förutom minskad brottslighet kan grannsamverkan även leda till
godare relationer med grannar och en ökad känsla av gemenskap.
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Michaela Lydecker som jobbat på Brottsförebyggande rådet (Brå) lyfter
den minskade risken för inbrott som ett resultat av god grannsamverkan.

I flerfamiljshuset på Verandastigen i Söderby har grannsamverkan startats upp hösten 2020.
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Det är många som tycker att
det både är festligt och roligt
med fyrverkerier. Det finns också
många som tycker att de är obehagliga. Sedan den 1 juni 2019
är det nya regler som gäller. För
att få köpa, inneha och använda
fyrverkeriraketer med styrpinne,
eller andra pyrotekniska artiklar
som inte omfattas av undantagen, behövs tillstånd och för att få
tillstånd krävs särskild utbildning
av godkänd utbildningssamordnare. I Salems kommun är
det Södertörns brandförsvars
förbund som mot avgift hanterar
tillståndsansökningar. Du
behöver även ha fyllt 18 år.

Detta gäller i Salem
I de lokala ordningsföreskrifterna §14 står det: Tillstånd
av polismyndigheten krävs för
att få använda pyrotekniska
varor inom Salems centrum och
Rönninge centrum. Det är förbjudet att använda pyrotekniska
varor närmare än 300 meter
från Bostadsrättsföreningen
Rönningeborgs byggnader, Säbyhemmet, Salarps servicehem,
Rosstorps Gästhem, Skolberga
sjukhem och Skönviksgården.
Läs mer på salem.se/fyrverkerier

Glöm inte att skapa
emailbevakning
för miljövänliga
lägenheter i Norra
Vitsippan
På Prästbodavägen 40–62
byggs just nu 108 lägenheter
om 1–4 rum och kök. Drygt
hälften av lägenheterna som
byggs kommer i första hand att
erbjudas till Salemsbor. Du kan
nu bevaka byggprojektet genom
bostadsförmedlingen. Genom
att fylla i din mailadress kommer
ett mail att skickas till dig när
du kan anmäla ditt intresse för
lägenheterna i området. För
att kunna ansöka om lägenhet
måste du stå i kö i Stockholms
bostadsförmedling. Läs mer
och anmäl dig till bevakning av
lägenheterna i Norra Vitsippan
på bostadsförmedlingen bostad.
stockholm.se/nyproduktion

Ny gång- och cykelväg i S alem
- vi vill höra dina s ynpunkter
Kommunen planerar att bygga en
gång- och cykelväg med syfte att
förbinda Salems kommuns befintliga gång- och cykelvägnät mellan
gång- och cykelbanan från Salemsvägen till Söderby Gårds väg, och
gång- och cykelbanan på Salems
vägen som slutar vid Tvärvägen.

cykelvägen. Kommunstyrelsens tekniska
utskott har under sammanträdet den 18
november beslutat att en rådgivande dialog
med medborgarna ska ske via hemsidan
beträffande alternativen till lösningar för
GC-bana längs Salemsvägen.
Just nu och i cirka två månader framöver
presenteras förslagen på hemsidan och
ni har då möjlighet att inkomma med era
synpunkter kring vad för gång- och cykelväg
ni önskar att kommunen bygger. Läs mer
och lämna era synpunkter på kommunens
hemsida, salem.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
i kommunen har tittat på flera olika förslag
på sträckningar för den nya gång- och

Boktips från Bibblan
Här kan du ta del av boktips från
våra duktiga bibliotekarier.
Dom som kallas vuxna
Av: Annica Hedin. Förlag: Rabén & Sjögren.
Varför tycker vuxna om äcklig mat och vad
gör de egentligen på jobbet hela dagarna? Denna bilderbok undersöker vuxenlivet från ett barnperspektiv, med roliga
illustrationer av Hanna Klinthage som höjer
humorfaktorn ännu mer. En bok att läsa,
diskutera och skratta åt tillsammans.

F som i sämst
Av: Cilla Jackert. Förlag: Rabén & Sjögren.
Jonna är sämst på allt - hemma, i skolan
och med kompisar (om hon nu hade haft
några). Jonna bryr sig dock inte, hon
vill bara ligga i sängen, peta sig i näsan
och äta stulet godis. Samtidigt är J onnas
syster M
 iriam precis tvärtom, hon är

© Rabén & Sjögren

Ta hand om er
på nyårsafton

© Unsplash
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duktig i skolan och har många vänner
och beundrare. En dag får Jonna nog och
klipper av Miriams fläta när hon ligger och
sover. Samtidigt verkar Miriam ha fått nog.
Vad ska hända nu? En tankeväckande och
oerhört rolig bok om att få vara den en är.
För vem är det egentligen som bestämmer
hur vi ska vara och varför?
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Med anledning av den rådande samhällssituationen är det de flesta evenemang och tillställningar inställda, bland a nnat
Hembygdsföreningens utställning som planerades pågå till den 11 januari. På bild ser ni Villa Skönvik vid sjön Flaten

På G i Salem: januari–mars
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

På grund av rådande samhällsomständigheter kan
evenemang, utställningar och andra aktiviteter
ställas in med kort varsel. Besök gärna salem.se
eller bibliotekets hemsida, bibliotek.salem.se, för
uppdaterad information. Tack för er förståelse.
n Januari

n Februari

Kultur- och fritid
Med anledning av den
rådande pandemin är alla
utställningar m.m. inställda
fram till den 31 januari.

3 Länsmusiken spelar “Alice”
på Murgrönan för barn 3-5 år,
kl 10.00. Biljetter 20 kr finns
på Salems Bibliotek från och
med 27/1. En föreställning där
fyra musiker och en animatör

Politik
Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges
sammanträde är det frågestund för
allmänheten kl. 19. Alla kommuninvånare
kan ställa en fråga som berör något inom
fullmäktiges ansvarsområde. Man får

tar nya grepp om Alice Tegnérs
fantastiska musik och skapar en musikalisk och visuell
upplevelse av hennes sånger.
Arrangörer: Salems kommun
och Länsmusiken i Stockholm.
Utställningar på Salems
bibliotek
15–25 Centrum för fler
språkighet - Internationella
modersmålsdagen.

n Mars (Sportlov)
1 Dotterbolaget spelar

endast ställa en fråga vid samma tillfälle.
Frågan ska märkas “Fråga till fullmäktige”
och lämnas till kommunen senast
måndagen före sammanträdet.

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 25/2.
Kommunstyrelsen: 15/2.
Barn- och utbildningsnämnden: 16/2.

“Trio Smack“ på Murgrönan,
kl 10.00. För barn från 6 år.
En clowntrio jobbar på fullaste
allvar med att roa publiken.
De bjuder på en fysisk föreställning med magi, enhjulingsnummer och clowneri. Biljetter
finns på Salems bibliotek från
och med 22/2.
Seniorbio på murgrönan
På grund av rådande omständigheter kan vi ej presentera något seniorbioprogram.

Bygg- och miljönämnden: 9/2.
Kultur- och fritidsnämnden: 21/1.
Socialnämnden: 8/2.
Sammanträdena börjar kl 19 om inget
annat meddelats. Allmänheten kan inte
delta vid ärenden som gäller myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
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Lärarstudenten Lisa Berggren (till vänster) gjorde sin VFU i svenska under höstterminen på Rönninge gymnasium och
berättade att hennes VFU varit otroligt rolig och lärorik, mycket tack vare hennes handledare, Therése Dahlström (till höger).

Rekordmånga lärarstudenter gör
VFU på Rönninge gymnasium
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarstudenter på universitet och högskolor är en viktig del i utbildningen. Genom VFU får studenterna
möjligheter att förbereda sig inför sitt framtida arbete som lärare. I Salems
kommun tar vi varje termin emot lärarstudenter på förskola, grundskola och
gymnasium, och just hösten 2020 har vi tagit emot rekordmånga studenter
på Rönninge gymnasium. Gymnasiets VFU-samordnare, Therése Dahlström,
berättar mer om sitt arbete och varför VFU är så pass viktigt.
Vad är VFU och vad innebär arbetet som
VFU-samordnare på Rönninge gymnasium?
– VFU är verksamhetsförlagd utbildning
och det är den tid då lärarstuderande får
komma ut till skolorna och se hur det är att
faktiskt vara lärare. De får teorin på högskolorna och universiteten, men hantverket
lär de sig hos oss. Att vara VFU-samordnare
på gymnasiet innebär att jag är länken
mellan kommunens VFU-samordnare och
våra VFU-handledare på gymnasiet.
– Jag håller koll på vilka lärare som är
intresserade av att ta emot VFU-studenter.
Jag peppar också de lärare som inte har
gått handledarutbildningen att faktiskt gå
den, eftersom det är så roligt att ta emot
VFU-studenter. Jag brukar dessutom hålla
i introduktionen för de VFU-studenter som
ska komma ut på sin första VFU.
Varför är VFU så viktigt för både skola
och lärarstudenter?
– Det finns många bra saker med VFU. För
oss som skola är det ett bra rekryterings-

verktyg, eftersom vi under en ganska lång
period får se VFU-studenterna ”in action”
och därmed ofta kan avgöra om de skulle
passa som lärare hos oss. Under åren har
vi faktiskt rekryterat lärare som tidigare
varit VFU-studenter hos oss, vilket ju är det
högsta betyg man kan få som lärarstudent.
Som lärare är det jätteroligt att handleda
VFU-studenter, inte minst eftersom det
tvingar mig att hela tiden vara på tårna
och hålla mig ajour med forskningsläget.
VFU-studenter ställer oftast väldigt bra
frågor, vilket gör att jag hela tiden behöver
reflektera över mitt sätt att agera. Det är
nyttigt! För lärarstudenterna är VFU en
jättebra möjlighet för dem att få en glimt
av verkligheten och allt det praktiska som
högskolorna och universiteten faktiskt
aldrig kan lära dem: själva hantverket
och hur man är en lärare.
Rönninge gymnasium har under hösten
2020 tagit emot rekordmånga studenter,
vad beror detta på?

– Först och främst har vi några eldsjälar till
handledare som har möjlighet att ta emot
många studenter. Sen har vi också för vana
att hjälpa till när det krisar, exempelvis när
VFU-studenter står utan handledare eller
med kort varsel blivit av med sin VFU-placering. Vi är helt enkelt en skola med
många lärare som ser fördelarna med att ta
emot VFU-studenter och som nyttjar denna
möjlighet när den dyker upp.

”Vi är helt enkelt en skola med
många lärare som ser fördelarna
med att ta emot VFU-studenter”
– THERÉSE DAHLSTRÖM

Hur har ni hanterat att ta emot lärar
studenter på VFU under coronapandemin?
– De flesta av oss som hade VFU-studenter
hade redan börjat handleda dem när pandemin slog till med full kraft och då kändes
det naturligt att fullfölja det ansvaret. Det
funkade väldigt bra att handleda studenterna, trots att undervisningen många
gånger var (och fortfarande är) på distans.
För mig personligen var det fantastiskt att
ha VFU-studenter när jag från en dag till
en annan var tvungen att ställa om min
undervisning så att den blev digital. Jag och
mina lärarstudenter blev ett team och vi
spånade fram kreativa lösningar och lärde
oss nya digitala verktyg tillsammans. Trots
omständigheterna var det toppen!

