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Välkommen Rickard
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Bra resultat i
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Fler parkbänkar
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Hej Nova, SM-guldmedaljören från Salem!
Foto: Maria Hasslund

I november 2021 vann 11-åriga
Salembon Nova Kolberg SM-guld i
hoppning. Nova har ridit och tävlat
sedan 2018 och har redan hunnit med
fyra individuella SM och ett lag-SM.
Hej Nova, stort grattis till SM-guldet!
– Tack så mycket, det känns jättekul!

Berätta lite mer om dig själv!

– Jag heter Nova, är 11 år och bor i Salem.
Jag har två ponnyer, en b-ponny som heter
Coppenagh Calypso Czar och en c-ponny
som heter Innisfree Honey och tillsammans
tävlar vi i hoppning.

Berätta gärna mer om SM-guldet du
tagit.

– Tävlingen är Folksam Ponnyallsvenska
(elitserien) där hela Sverige tävlar i olika
zoner. Tre omgångar avgör vilka lag som tar
sig vidare till lag-SM. Lag-SM avgjordes på
Strömsholm den 14 november där tio lag
gjorde upp om medaljerna.
– Jag tävlar för föreningen Runsten
Equestrians. Laget består av fyra ekipage
och en reserv. SM-ﬁnalen bestod av två
omgångar där de sex främsta lagen tog sig
vidare till andra omgången, efter att de tre
bästa resultaten i varje lag slagits ihop slutade tre lag på fyra fel, och mitt lag var ett av
dem. Det blev omhoppning om medaljerna
där vi var snabbast med minst antal fel vilket
gav oss guldmedaljen!

Hur länge har du varit aktiv inom
ridsporten?

– Jag har ridit sedan januari 2018 och har
tävlat sedan april 2018. Jag har fram till nu

I november förra året vann Salembon Nova Kolberg SM-guld i laghoppning.

tävlat fyra individuella SM och ett lag-SM med
den ponny som heter Coppenagh Calypso
Czar. Jag har sedan start tränat för Ann Liwing
som är en fantastisk tränare och coach.

Vad är det bästa med ridsporten?

– Det bästa med ridsporten är hästarna som
ger så mycket kärlek, energi och lärdom. Jag
har även fått massa underbara och fantastiska
vänner genom den.

Vad ska man tänka på om man vill
börja rida/satsa på ridningen?

Ridsporten passar alla och det är aldrig
försent att börja. Jag själv har aldrig ridit på
ridskola men är säker på att det är en bra
väg att gå. Det ﬁnns många bra ridskolor i
kommunerna runt i kring Salem. Alla har
inte möjligheten att ha egen ponny/häst men

om du har det så måste du vara beredd på
att varje dag lägga många timmar i stallet.

Vad ser du fram emot nu med ridningen?
– Just nu har vi tävlingsvila fram till mitten
av februari 2022 (vid tidningstryck pågår fortfarande tävlingsvilan, reds anm.).
Sen börjar tävlingsåret 2022 med elitallsvenskan, individuella SM och så vidare om
igen. Jag ser i övrigt fram emot att lära mig
mer, bli bättre och bli än mer samspelt med
mina två ponnyer.

”DET BÄSTA MED RIDSPORTEN ÄR
HÄSTARNA SOM GER SÅ MYCKET
KÄRLEK, ENERGI OCH LÄRDOM.
JAG HAR ÄVEN FÅTT MASSA FINA
VÄNNER GENOM ÅREN.”
– NOVA KOLBERG, SM-VINNARE
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Äntligen är vi 17 000
invånare i Salems
kommun

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén
går i pension vid månadsskiftet februari/mars.

Tre frågor med Lennart Kalderén!
Efter 24 år som kommunstyrelsens ordförande är det dags att lämna över
stafettpinnen till din efterträdare Rickard Livén. Under dessa två och ett
halvt decennium här i Salems kommun har många förändringar skett.
Du har varit högst delaktig i många av
de beslut som tagits. Vilka är de tre
beslut/projekt du är mest stolt över
att ha genomfört under din tid som
kommunstyrelsens ordförande?

– De personliga kontakterna med arbetskamraterna, politiska kollegor och att hälsa
på salemborna i centrum.

Vad vill du skicka med Rickard som
visdomsord på vägen?

– Det är nödvändigt med en politisk ledare
som driver medborgarintresset i Salem. Det
är din mission.

Foto: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

– 1. Att bygga på Salemandan, alltsedan vi
blev egen kommun 1983.
2. Söderby Park, Rönninge torg och en
rad andra byggprojekt.
3. Att få leda Salem mot nazister och
extrema motdemonstranter och känna
att kommunen stod upp mot dem.

Vad kommer du sakna mest med att
vara kommunstyrelsens ordförande i
Salems kommun?

Salems kommun har haft en positiv
befolkningsökning sen kommunen
bildades med undantag för några
enstaka år och kommunen har
under hösten 2021 passerat
17 000 invånare.
När kommunen bildades år
1983 var antalet invånare 12 470.
År 1997 passerade kommunen
13 000 invånare och år 2013 blev
det 16 000 invånare i kommunen.
Befolkningsökningen består dels
av positivt födelsenetto det vill
säga att det föds ﬂer än det dör i
kommunen och dels att inﬂyttningen till kommunen är större än
utflyttningen.
Enligt kommunens senaste befolkningsprognos som sträcker sig
till och med år 2030 kommer kommunen passera både 18 000 och
19 000 invånare innan år 2030.

Nu är bygglovssäsongen här
Har du planerat att renovera
huset i sommar eller piﬀa upp
trädgården med ett nytt uterum,
växthus, altan, plank eller mur?
Tänk på att bygglov, marklov eller
anmälan krävs i många fall, vid
ny- om- och tillbyggnad och andra
ändringar som påverkar marknivåer eller en byggnad, utvändigt
såväl som invändigt. Hör av dig till
bygglovsenheten med dina frågor
och ansök om lov i god tid då
handläggningstiden kan vara upp
till tio veckor.
■ Läs på om lov- och anmälningsplikt på boverkets hemsida,
www.boverket.se och läs mer om
att bygga nytt eller göra bostadsändringar på vår hemsida,
salem.se/bygganytt

Utökat aktivitetsstöd
till föreningar

Dags att nominera årets kulturstipendiat
Känner du någon som är duktig på att måla,
fotografera, sjunga, dansa eller något annat
inom kultur? Då borde du nominera hen till
Salems kommuns kulturstipendium 2022.
Förra året gick stipendiet till Hans Lindetorp
och Kristine Arapovic Lindetorp, som är verk-

samma som körledare för kören Soulful.
Stipendiesumman är 10 000 kronor. Skicka
in förslag på stipendiat senast den 1 maj
2022 till Salems kommun, 144 88 Rönninge
eller via e-post till kommunens kultur- och
fritidschef rolf.johanson@salem.se.

Kultur- och fritidsnämnden har
beslutat att fr.o.m 1 januari 2022
höja aktivitetsstödet till föreningar i Salems kommun från 6,50
kronor per aktivitet/person/dag
till 9,00 kr. Aktivitetsstödet kan
sökas av föreningar med verksamhet för barn och unga 5–20
år. Det blir ett ﬁnt tillskott till
ungdomsföreningarna i Salems
kommun.
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Vid månadsskiftet februari/mars går Lennart Kalderén i pension och Rickard Livén tar över som kommunstyrelsens ordförande.

Välkommen Rickard Livén
– kommunstyrelsens nya ordförande!
Vid månadsskiftet februari/mars går kommunstyrelsens ordförande Lennart Kaldéren i pension.
Tar över gör Rickard Livén, som tidigare bland annat varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden
och ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivskommittén. Så här ser han på sin nya roll och det kommande året.
Hej Rickard! Strax axlar du rollen
som kommunstyrelsens ordförande i
Salems kommun. Hur känns det?

– Jag känner mig väldigt ödmjuk inför
ansvaret, samtidigt otroligt motiverad. Jag
har nu under en period fått sätta mig in i
arbetet på djupare nivå. Jag är självklart

förberedd på ett tufft år framöver, att sätta
mig in i det nya uppdraget samtidigt som vi
har ett valår, det kommer bli intressant och
väldigt lärorikt.

Berätta lite mer om dig själv!

– Med risk för att låta lite klyschig så är

det viktigaste för mig att spendera tid med
familjen, mina barn och barnbarn förgyller
livet. Jag är väldigt glad att de bor i vår
kommun så att de ﬁnns nära. Min favoritplats är altanen, där spenderar jag gärna
mycket av min tid. I övrigt reser jag en del,
och just den planeringen är min fru väldigt
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”VI VILL JU ATT MÄNNISKOR SKA
FLYTTA HIT, OCH DÅ MÅSTE VI
KUNNA ERBJUDA BOSTÄDER
OCH KOMMUNAL SERVICE. DET
ÄR VIKTIGT ATT VI SKAPAR EN
BALANS MELLAN ATT BYGGA
NYTT OCH SAMTIDIGT BEVARA
SALEMS KOMMUNS KARAKTÄR.”
– RICKARD LIVÉN, NY KSO I SALEM

Vad blir det första du avser genomföra/
göra som KSO i kommunen?
– Oj, här ﬁnns det mycket att välja mellan!
Många projekt ligger ju i pipelinen redan och
min ambition är att slutföra dem, att driva
dem i mål. Det gäller bland annat Salems
stadskärna, Fågelsångens skola och digitalisering av våra rutiner i organisationen. Vi
har dessutom Södra Hallsta som kommer
ge massor med behövliga bostäder.

Hur ser det kommande året ut?

duktig på. Sedan gillar jag att spela golf,
men det har tyvärr blivit lite för lite av det
de senaste två åren. Jag älskar även god
mat och dryck, och då gärna grillat.

Fram tills nu har du bland annat varit
ordförande för kultur- och fritidsnämnden, vad mer har du varit involverad i politiskt i kommunen?

– Precis, innan jag nu tar över uppdraget
som kommunstyrelsens ordförande har jag
varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Annars sitter jag i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU) samt näringslivskommittén. I Moderaterna Salem sitter jag
som vice gruppledare i moderata fullmäktigegruppen. Jag har tidigare varit vice
ordförande i Moderaterna Salem, valledare
samt kampanjansvarig.

Vad är din vision för Salems kommun
framöver?

– Detta är lite svårt att svara på! Min tanke
är självklart att fortsätta hålla ekonomin i
balans, samtidigt som servicen måste bibehållas. Jag tycker Salems kommun är mycket
välskött och vill bära det arvet vidare. Vi ska
självklart bibehålla vår kommuns attraktionskraft - vi vill ju att människor ska ﬂytta hit,
och då måste vi kunna erbjuda bostäder och
kommunal service. Det är viktigt att vi skapar
en balans mellan att bygga nytt och samtidigt
bevara Salems kommuns karaktär.

Vad ser du mest fram emot som KSO
i Salem?

– Just nu ser jag mest fram emot att komma
igång överlag och börja ta itu med alla de
frågor som ligger på bordet, det är det allra
första steget!

– Det är valår, mer än så behöver man kanske
inte säga som politiker. Vi ska ju begära
förnyat förtroende och det är inget man får
ta lätt på. Jag är inställd på ett tufft 2022,
men jag ser fram emot det. Det kommer bli
massor med arbete tillsammans med alla i
organisationen, både politiker och tjänstemän, det är ett lagarbete och jag är säker på
att vi kommer ha ett gott samarbete.

Har du någon politisk förebild?

– Mina förebilder är alla de politiker som på
ett respektfullt sätt kan kommunicera med
andra, utbyta åsikter utan att nedvärdera
och förlöjliga. Detta är extra viktigt att vi
politiker tänker på, vi ska bygga förtroende
och hålla en god samtalston. Smutskastning
är något man tar till när argumenten tryter,
anser jag.

Om Rickard Livén
■ Namn: Rickard Livén
■ Ålder: 54 år
■ Familj: Fru, barn och barnbarn
■ Parti: Moderaterna
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Nu söker vi
röstmottagare
till valet 2022
Vill du göra en viktig och intressant insats för demokratin?
Arbeta som röstmottagare under
förtidsröstningen och under
valdagen! Som röstmottagare
skapar du möjlighet för väljarna
att utöva sina demokratiska
rättigheter – att rösta i fria,
hemliga och direkta val.
Vi söker nu ﬂer kandidater till uppdraget som röstmottagare. Röstmottagaren ska medverka till att valet
genomförs korrekt, tryggt och säkert,
och tjänstgör tillsammans med andra
röstmottagare (för att säkra kvaliteten
och säkerheten) under hela valdagen,
med start klockan 07.30 till dess att
alla röster är räknade på kvällen. Självfallet har man möjlighet till kortare
pauser och matraster. Fördelningen
av tider, pauser och räknande sköts av
en ordförande i varje vallokal. Om du
tjänstgör som röstmottagare under
förtidsröstningen varierar tiden för
tjänstgöringen beroende på öppettiden för förtidsröstningen.

Vem är du?

Arbetet som röstmottagare kräver ett
hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer
höga krav på noggrannhet. Du ska
senast på valdagen fyllt 18 år, tala
god svenska, vara stresstålig, serviceinriktad och noggrann. Du ska även
genomgå en obligatorisk utbildning
inför uppdraget. Utbildningstillfällen
kommer att anordnas kvällstid i augusti
månad.

Ersättning

Utöver att du bidrar till demokratin,
så kommer du också att få ett arvode
för din arbetsinsats.
Välkommen med din intresseanmälan
eller om du vill veta mer.

Kontakt

Valkansliet, Ulrica Mellergård
08-532 592 61
valkansliet@salem.se

Foto: Mostphotos
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Återigen visar SCB:s medborgarundersökning att kommunens invånare är nöjda med att bo i Salem.

Salems invånare fortsatt
nöjda med kommunen
Varje år deltar Salems kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Nu har vi fått resultaten av årets undersökning och den visar
att Salems invånare är fortsatt nöjda med sin kommun och ser kommunen
som en bra plats att bo och leva i.
SCB:s medborgarundersökning är en
attitydundersökning som ger kommunen
en bild av hur det är att bo och leva i kommunen, hur servicen fungerar och vilket
inﬂytande medborgaren upplever att de
har. I årets undersökning har rekordmånga
kommuner deltagit - sammanlagt 161 av
landets 290 kommuner. Undersökningen
har under hösten skickats ut till 1200
slumpmässigt utvalda Salembor från 18 år
och uppåt.

Fina resultat i årets undersökning

SCB:s undersökning visar att hela 96,8%
anser att Salems kommun är en bra plats
att leva och i, det är ett mycket gott betyg
och högre än snittet i riket som ligger på
91,9% och 92,1% i Stockholms län. Vidare
visar undersökningen att 73,7% av Salem-

borna kan tänka sig att rekommendera
andra att ﬂytta in till kommunen, ett
mycket glädjande resultat att jämföra med
snittet i riket som ligger på 62,3%.
Områden som fått bra betyg i attitydundersökningen är grundskola och äldreomsorg, och medborgarna upplever dessutom
ett bra bemötande från tjänstepersoner
och ett gott förtroende från våra förtroendevalda. Våra medborgares upplevelse
av boendemiljön är hög med närhet till
natur och goda möjligheter till boende och
kommunikationer.
De områden som får ett lägre betyg är
trygghet vilket är ett område som har ett
lågt resultat i hela landet, samt kulturliv
och mötesplatser.
■ Mer information om undersökningen ﬁnns
på SCB:s webbplats, www.scb.se

Bokﬁka för seniorer vid tre tillfällen i vår!
Med start i vår arrangerar Salems bibliotek bokﬁka för seniorer. Kom och ﬁka när biblioteket är stängt, bibliotekets kunniga bibliotekarier ger boktips och information om bibliotekets service och program. Ingen anmälan krävs, mer information om datum och tider ﬁnns
i evenemangskalendern på sida 7. Välkomna!
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På G i Salem: mars–april
■ Mars
Biblioteket
7 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att
prata svenska? Välkommen till
vårt språkcafé!
14 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att
prata svenska? Välkommen till
vårt språkcafé!
16 Råd till anhöriga,
kl 10.00–11.00. Kom och träﬀa
kommunens anhörigkonsulent/
äldrelots på biblioteket. Drop-in.
17 Boklunch,
kl 12.00. Vi tipsar om några av
de bästa och senaste böckerna.
Ta med dig din lunch eller kom
bara för att lyssna.
21 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att
prata svenska? Välkommen till
vårt språkcafé!
28 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att
prata svenska? Välkommen till
vårt språkcafé!
28 Bokcirkel,
kl 17.00. Bibliotekets bokcirkel
pratar om boken ”Fjärilsvägen”
av Patrik Lundberg.
31 Bokﬁka för seniorer,
kl 10.00. Kom och ﬁka när
biblioteket är stängt, vi ger
boktips och information om
bibblans service och program.
Ingen anmälan. Välkomna!

Kultur och Fritid

1 Dotterbolaget ”Oj, nu blev
jag lite blyg”,
kl 13.00. Dotterbolaget spelar
”Oj nu blev jag lite blyg” för barn
från 6 år. Biljetter ﬁnns på Salems
Bibliotek fr o m 21/2.
2–3 Sportlovsbio på Murgrönan.
2/3 13.00. ”Aja baja Alfons
Åberg”, BT, 60 kr, 36 min
14.30. ”Sing 2”, fr.7 år,
80 kr, 110 min
3/3 13.00. ”Viljas äventyr”,
fr. 7 år, 80 kr, 89 min
15.30. ”Pelle Kanin 2”, BT,
80 kr, 93 min
8 Seniorbio på Murgrönan vt
2022, kl 13.00, ”Utvandrarna”.
Entré: 60 kr.
14–15 ”Sagan om den lilla farbrorn” med Boulevardteatern,
kl 9.30 och 10.45 ”Sagan om den
lilla farbrorn” med Boulevardteatern för barn från 3 år, Lilla
Murgrönan. Gratisbiljetter ﬁnns
på Salems Bibliotek fr o m 8 mars.
19 Kulturdag, kl. 10.00–16.00.
kl 10.00. Lilla Murgrönan
“Surr!” Länsmusiken
kl 13.00. Mikael Edfelt, gitarr
med bl a dikter av Johannes
Edfelt.
22 Seniorbio på Murgrönan
vt 2022, kl 13.00, ”House of
Gucci”. Entré: 60 kr.
24 Teater Pero ”Mamma Mu
bygger en koja”,
kl 9.30 och 10.45. Teater Pero
spelar ”Mamma Mu bygger en

koja” för barn från 4 år på Murgrönan. Gratisbiljetter ﬁnns på
Salems Bibliotek fr o m 17 mars
26 Cirkus Trattofon spelar
”Radio Trattofon”,
kl 11.00. Cirkus Trattofon spelar
”Radio Trattofon” för barn 6–10
år på Lilla Murgrönan. Entré:
50 kr. Biljetter ﬁnns på Salems
Bibliotek fr o m 19 mars. Arr:
Salems Teater- och musikförening
Utställning på Salems bibliotek
26/2–9/3 Biblioteket ”Alfons
Åberg 50 år”
12/3-29/3 Jenny Hill visar
akvareller & blyerts

■ April
Biblioteket
4 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att
prata svenska? Välkommen till
vårt språkcafé!
11 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att
prata svenska? Välkommen till
vårt språkcafé!
12 Råd till anhöriga,
kl 10.00–11.00. Kom och träﬀa
kommunens anhörigkonsulent/
äldrelots på biblioteket. Drop-in.
25 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att
prata svenska? Välkommen till
vårt språkcafé!
25 Bokcirkel,
kl 17.00. Bibliotekets bokcirkel

Politiska sammanträden i mars och april
■ Kommunfullmäktige: 28/4
■ Kommunstyrelsen: 7/3, 11/4 (obs, kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för
allmänheten)

■ Barn- och utbildningsnämnden: 19/4
■ Bygg- och miljönämnden: 8/3, 12/4
■ Kultur- och fritidsnämnden: 21/4
■ Socialnämnden: 4/4

Foto:Salems kommun

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

I vår anordnar Salems bibliotek bland annat
bokcirklar, seniorbio och bokﬁka för seniorer.

pratar om boken ”Flickan som
ﬁck en röst” av Abi Daré.
28 Bokﬁka för seniorer,
kl 10.00. Kom och ﬁka när
biblioteket är stängt, vi ger
boktips och information om
bibblans service och program.
Ingen anmälan. Välkomna!

Kultur och Fritid

5 Seniorbio på Murgrönan
vt 2022, kl 13.00, ”Ur spår”.
Entré: 60 kr.
11 Påsklov Trupp Trunk ”Sopor”,
kl. 13.00. Trupp Trunk spelar
sin föreställning ”Sopor” för
barn 4–9 år på Murgrönan.
Gratisbiljetter ﬁnns på Salems
Bibliotek fr o m 4 april.
12–13 Påsklovsbio på
Murgrönan.
Se kommande annonsering.
26 Seniorbio på Murgrönan
vt 2022, kl 13.00, ”Döden på
Nilen”. Entré: 60 kr.
30 Valborgsﬁrande i Skönviksparken,
kl 20.00–22.00. Valborgsﬁrande
med Soulfull, vårtal, tivoli,
Salems Hembygdsförening
café, Arr: Salems IF.
Se kommande annonsering.
Utställning på Salems bibliotek
9–27 Mångfaldens betydelse,
Konstnärsalliansen.
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Vi vill veta vad du tycker! Mellan den 1–16 mars kan du skicka
in förslag på var vi kan placera ut parkbänkar i kommunen.

Tyck till!

Var saknar du en parkbänk?
I sommar planerar vi att placera ut nya parkbänkar runt om i kommunen, men vi
behöver din hjälp med att bestämma var någonstans! Var saknas det parkbänkar
idag? Passa på att göra din röst hörd. Du har möjlighet att skicka in dina förslag till
oss mellan den 1-16 mars 2022.
Kommunen har den senaste tiden fått in
många synpunkter från våra medborgare
om att man önskar ﬂer parkbänkar runt om
i Salems kommun. Under 2021 har kommunen inventerat beﬁntliga parkbänkar i
för att få en bättre bild av vilket behov som
ﬁnns. Efter inventeringen kunde vi se att
kommunen skulle kunna bli mer tillgänglig
om ﬂer parkbänkar placerades ut.
Innan vi placerar ut parkbänkar är vi
dock intresserade av att veta var du skulle
önska att det fanns en parkbänk. Kanske
ﬁnns det någon gångväg där du önskar
kunna sätta dig ner och vila, eller någon ﬁn
plats där det skulle vara perfekt att kunna
sätta sig och ta en kaﬀe under promenaden?
Under cirka två veckor med start första

mars kommer alla invånare att få möjlighet
att skicka in förslag och önskan om var nya
parkbänkar ska placeras ut i år. Därefter
sammanställer vi förslagen och under våren/
sommaren 2022 kommer vi att placera ut
bänkar enligt önskemål på de platser som
är lämpliga utifrån kommunens budget.
Du kan bland annat skicka in dina förslag
under salem.se/synpunkter, eller skicka in
dem på post till Salems kommun, Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, 144 80
Rönninge. Märk brevet med “Medborgardialog parkbänkar”.
■ För mer information,
besök salem.se/parkbankar

Tyck till om placeringen av
kommunens parkbänkar!
■ Vad? Vi vill veta var du tycker det
ﬁnns ett behov av ﬂer parkbänkar i
kommunen.
■ När? Du har möjlighet att skicka
in dina synpunkter den 1–16 mars
2022.
■ Hur? Skicka in dina synpunkter på
salem.se/synpunkter
■ Frågor? Besök salem.se/parkbankar

