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Planering pågår för
Salems nya stadskärna
Illustration: Gehl

Salems kommun planerar för
omfattande nybyggnation i Salems
centrumområdet för att skapa en
attraktiv boendemiljö med nya
bostäder, gång- och cykelstråk samt
ett nytt medborgarhus. Tanken är
att utveckla området kring Salems
centrum, det vill säga före detta
Skyttorpsskolans mark, Säby bollplan samt den kommunala marken
där bland annat kommunhuset,
Salems bibliotek och Murgrönan
idag finns.
Under första veckan i april skickades ett
extranummer av Salems kommun informerar ut till samtliga hushåll i kommunen.
Foldern presenterade strukturplanen för
Salems nya stadskärna som kommunen
planerar för. Fram till den 30 april har alla
möjlighet att skicka in sina synpunkter på
förslaget, antingen på vår hemsida salem.
se/nystadskarna, eller via svarstalongen
som medföljde foldern.

bli, men ger ändå en god fingervisning om
centrala Salems framtida utseende och
utformning.

Vad används strukturplanen till?
En strukturplan är ett tidigt förslag på hur
Salems stadskärna kan utvecklas och växa
fram. Planen kommer att användas som
startpunkt för kommande, mer detaljerad
planering som troligtvis kommer pågå i
ungefär två år. Förslaget till strukturplan
är därför inget ”facit” på hur det kommer

Vad händer nu?
Fram till den 30 april kan Salemsborna
lämna synpunkter på strukturplanen och
i juni kommer kommunfullmäktige att ta
ställning till förslaget strukturplan och de
synpunkter som kommit in. Om allt går
som planerat är nästa steg detaljplanearbete enligt plan- och bygglagen, detta arbete

I centrala Salem kommer en ny stadskärna växa fram de kommande åren.

planeras inledas hösten 2021. Utöver
informella dialoger om detaljplanearbetet
kommer våra invånare att ha lagstadgad
möjlighet att lämna in sina synpunkter
vid två tillfällen. Den nya detaljplanen ska
slutligen fastställas av kommunfullmäktige
innan bygget kan börja.
■ Om du vill läsa mer om förslaget till
strukturplan kan du besöka salem.se/
nystadskarna.
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Nominera årets före
tagare senast 21 maj
I samarbete med Salemföretagarna
utser Företagarna Botkyrka–Salem
Årets Företagare i Salem.
Passa på att maila din nominering till marlene@ackland.se
senast den 21 maj 2021. Priset
delas vanligtvis ut under Salemsdagen i Skönviksparken i Rönninge
i augusti månad, men med anledning av den rådande pandemin
kan prisutdelning eventuellt ske
under andra former i år. Förra året
tilldelades Hans Olsson utmärkelsen för sitt företag Hotek AB.
■ För mer information om kraven
för nominering, besök salem.se/
aretsforetagare.

Appen Felanmälan Salems kommun finns både för Android- och iOS-mobiler.

Du har väl laddat ned Salems
kommuns app för felanmälan?

Med anledning av den rådande
samhällssituationen har kommunen fattat beslut om att ställa in
årets valborgsmässofirande den
30 april i Skönviksparken.

vi ska åtgärda. Appen heter Felanmälan
Salems kommun och du hittar den både
i Play-butiken för Android-mobiler samt
App Store för iOS-mobiler/iPhones. Du kan
såklart fortfarande göra en felanmälan på
vår hemsida, salem.se/felanmalan.

■ Mer information om valborgs
firandet och andra evenemang
och tillställningar publiceras
löpande på salem.se.
Foto: Mostphotos

Har du sett klotter, trasig gatubelysning,
felparkering eller annat som gäller kommunens utemiljö? Det går enkelt och smidigt
att göra din felanmälan via Salems kommuns app. I den kan du även bifoga foton
och GPS-koordinater, så att vi vet exakt vad

 alborgsmässofirande
V
i Skönviksparken
inställt

Annorlunda student
firande även i år
Rönninge gymnasium anordnar
vanligtvis ett studentutspring för
sina elever i Skönviksparken, men
med anledning av den rådande
samhällssituationen kommer
årets studentfirande att ske under
andra former.
■ Mer information om det
kommandestudentfirandet och
andra evenemang och tillställningar
publiceras löpande på salem.se.

Vill du studera på Komvux i höst?
Vill du söka till högskola eller yrkeshögskola men saknar behörighet? Om du är
sugen på att plugga upp dina betyg från
gymnasiet eller grundskolan är det nu dags
att söka till Salems vuxenutbildning. Salems
vuxenutbildning har avtal med ett tjugotal
utbildningsanordnare som e rbjuder yrkesutbildningar inom många områden och
några kurser på distans, samt under dagtid
och kvällstid.

Om du är sugen på att plugga upp dina
betyg från gymnasiet eller grundskolan är
det dags att ansöka om det nu. Sista dag för
ansökan är den 6 juni för kursstart den 2 augusti, och 11 juli för kursstart den 6 september. Du ansöker via salem.alvis.se. För mer
information kan du besöka salem.se/vuxenutbildning och för mer hjälp och planering
av studierna kan du kontakta komvux@
salem.se eller ringa 08-532 597 28.

Nationaldagsfirandet
inställt
Med anledning av den rådande
samhällssituationen har kommunens krisledningsnämnd
fattat beslut om att ställa in årets
nationaldagsfirande vid Plaskdammsparken invid Galaxens
förskola.
■ Mer information om nationaldagsfirandet och andra evenemang och tillställningar publiceras
löpande på salem.se.
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Mattias Hanna, Anette Dagsdotter, Marianne Hedmar och Kaspar Öhlund Hellman hjälper Salems unga att hitta arbete eller studier.

De ska hjälpa Salems
unga ur arbetslöshet
För att tackla utmaningen med en högre andel unga upp till 30 år som varken studerar
eller arbetar har kommunen sedan hösten 2020 ökat insatserna för att nå denna grupp.
Bland annat har ett nytt initiativ startats med fokus på att erbjuda ännu mer hjälp och
stöd för unga vuxna mellan 16–30 år som befinner sig utanför arbetsmarknaden.
I Salems kommun har ett nytt samarbete
dragits igång som ska pågå 2021 ut. Fokus
ligger på unga vuxna i kommunen som
saknar sysselsättning i form av studier
eller arbete, med målet att hjälpa dem
hitta egen försörjning och i slutändan bli
självständiga.
Det är UPIS (Unga på väg i Salem), KAA
(Kommunala aktivitetsansvaret) samt
kommunens uppsökande verksamhet och
vuxenutbildning som tillsammans sam
verkar för att nå denna grupp som tidigare
fallit mellan stolarna.
– Projektet ska hjälpa unga vuxna som
står utanför arbetsmarknaden, och till viss
del utanför samhället, att hamna rätt. Vi

”PROJEKTET SKA HJÄLPA UNGA
VUXNA SOM STÅR UTANFÖR
ARBETSMARKNADEN, OCH TILL
VISS DEL UTANFÖR SAMHÄLLET,
ATT HAMNA RÄTT.”
– KARIN NORDENMALM

vill hjälpa dem hitta egen försörjning och
i slutändan bli självständiga, säger Karin
Nordenmalm, chef på arbetsmarknads
enheten på Salems kommun.

Satsning på uppsökande arbete
Sedan initiativets start hösten 2020 lägger
Kaspar Ölund Hellman och Mattias Hanna

halva sin arbetstid på uppsökande arbete
av unga vuxna som varken arbetar eller
studerar. Även om samarbetet nyligen
dragits igång har den uppsökande verksamheten sedan september 2018 arbetat med
kommunens unga. De har spenderat sena
vardagskvällar och helger ute på gator,
torg och skolgårdar för att få ungdomar att
ta steget att hitta rätt utbildning eller leta
efter praktikplatsen som kan ge en skjuts in
på arbetsmarknaden.
– Genom det arbete vi tidigare gjort
hade vi vid samarbetets start redan god
koll på var och hur vi kunde hitta och
hjälpa kommunens ungdomar. Efter bara
ett par månader hade vi redan hunnit
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”VÅRT FOKUS ÄR ATT STÖTTA UPP
OCH FYLLA PÅ MED VERKTYG OCH
KUNSKAP, HÅLLA MOTIVERANDE
SAMTAL SAMT TA FRAM EN INDI�
VIDUELL HANDLINGSPLAN SOM
LEDER TILL FÖRÄNDRING”
– ANETTE DAGSDOTTER, UPIS

På vuxenutbildningen arbetar studie- och yrkes
vägledare tillika rektor Marianne Hedmar.

knyta kontakt med ett tjugotal unga, säger
Kaspar Ölund Hellman vid kommunens
uppsökande verksamhet.
Deras roll detta år är att röra sig runt
om i Salem och Rönninge där de vet att
tonåringar och unga vuxna befinner sig,
men att även i sina vanliga lokaler vid fd
Skyttorpsskolan finnas tillgängliga för unga
vuxna, där de bland annat kan få hjälp med
att skriva sitt CV.

Brett stöd och aktiviteter för unga
vuxna
I Söderby Park arbetar Anette Dagsdotter
på UPIS med att hjälpa unga vuxna mellan
18–29 år som i dagsläget står utan arbete
eller studier; det kan handla om studieoch yrkesvägledning, arbetsträning eller
få social träning som att ta kontakt med
arbetsgivare.
– Vårt fokus är att stötta upp och fylla på
med verktyg och kunskap, hålla motiverande samtal samt ta fram en individuell handlingsplan som leder till förändring. Man gör
själv jobbet med oss som stöd, och vi håller

Behöver du (eller
känner du n
 ågon)
som behöver vår
hjälp?
UPIS riktar sig till målgruppen
unga vuxna i åldern 18–29 år
som saknar sysselsättning,
arbete eller försörjning.
■ För vägledning, kontakta

På UPIS (Unga på väg i Salem) hjälper Anette
Dagsdotter att stötta unga vuxna.

kontakt med myndigheter, vården och ger
vägledning mot studier och arbetslivet,
säger Anette Dagsdotter på UPIS.

Kommunala aktivitetsansvaret för
ungdomar mellan 16–19 år
KAA:s medarbetare har ett lite snävare
fokus: Salems äldre tonåringar. På deras
kontor sitter både en ungdomscoach
och studie- och yrkesvägledare som kan
hjälpa ungdomar som saknar fullständig
gymnasieutbildning. Förutom att erbjuda
hjälp och stöd följer KAA kontinuerligt upp
dessa ungdomar. Du kanske känner igen
det så kallade “Knack knack-vykortet” som
KAA lämnar i brevlådan?
En vanlig arbetsdag består bland annat
av att träffa ungdomarna som behöver
stöd. Under mötena kartläggs ungdomens
tidigare erfarenheter och så går de tillsammans igenom ungdomens nuvarande
situation och diskuterar framtidsplaner.
Tillsammans skräddarsyr de sedan en individuell plan där målet är att ungdomen ska
hitta en betydelsefull sysselsättning.

Vuxenutbildningen erbjuder
utbildning för alla mellan 19–65 år
På vuxenutbildningen i Söderby Park
arbetar studie- och yrkesvägledare, tillika
rektor Marianne Hedmar som hjälper alla
som behöver råd och stöd och hjälp med
planering av studierna. Hon berättar att
kommunen är liten men erbjuder ett lika
stort utbud av kurser och yrkesutbildningar
som andra större kommuner.
– Vi har avtal med ett tjugotal olika
utbildningsanordnare som erbjuder
utbildningar både dag- och kvällstid, på
distans samt fjärrundervisning nu under
den rådande pandemin. Vi erbjuder många
olika sorts kurser och dessutom startar
nya kurser varje månad, säger Marianne
Hedmar och fortsätter:
– Förutom våra flexibla kurser erbjuder
vi en stor variation av yrkesutbildningar
inom bland annat administration, fordon,
hantverk, industri, trädgård och bygg. Alla
kommunens insatser arbetar hårt med att
nå Salems arbetslösa och vi hoppas att
initiativet blir lyckat, avslutar hon.

Anette Dagsdotter på
073-962 08 72 eller
anette.dagsdotter@salem.se.

Ölund Hellman på kaspar.
olund.hellman@salem.se eller
070-731 82 90.

Uppsökande verksamhet för
ungdomar är till för dig som
vill komma igång och bryta
gamla mönster.
■ Kontakta Mattias Hanna på
mattias.hanna@salem.se eller
070-623 29 07, eller Kaspar

Kommunala aktivitets
ansvaret (KAA) finns för dig
mellan 16–19 år och som i
dagsläget varken studerar eller
arbetar.
■ Du kan kontakta KAA på
kaa@salem.se.

Salems vuxenutbildning
erbjuder yrkesutbildningar och
kurser på gymnasienivå, samt
SFI, grundläggande kurser och
Komvux särskild utbildning.
■ För vägledning, mejla
komvux@salem.se eller ring
08-532 597 28. Webbansökan
till kurser och yrkesutbildningar finns på salem.alvis.se.
Kurser startar varje månad.
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Motionera utomhus
i sommar
Undvik gym och andra träningslokaler där många människor
samlas och träna utomhus
istället! Salems kommun
erbjuder fina möjligheter att
motionera och röra på sig samtidigt som du får frisk luft. Det
finns bland annat två utegym,
ett lite större vid Garnuddens
bryggor och ett lite mindre i
Söderby vid näridrottsplatsen.
Utegymmet vid Garnudden har
tillgänglighetsanpassats under
2020 och har nu kompletterats
med fler redskap anpassade
för alla, även för rullstolsburna
och muskelsvaga personer med
rörelsenedsättning. Om du är
mer sugen på att promenera kan
vi tipsa om Hälsans stig, en sju
kilometer lång naturskön slinga
som går runt Salem.
■ För karta och mer
information kan du besöka
salem.se/halsansstig.

Många byggprojekt i
kommunen
Just nu pågår många olika byggprojekt i kommunen. I Salem
byggs Fågelsångens skola och
idrottshall och i Rönninge förbereds marken för att bygga 35
lägenheter vid Salarpsbacken.
Utöver det planeras det byggas
fler lägenheter i både Söderby,
Södra Hallsta och bakom buss
kurerna invid Rönninge station
och torg.
■ För mer information om
de olika byggprojekten, besök
salem.se/byggprojekt eller
salem.se/planarbeten.

Du vet väl om att
kommunen har två
offentliga toaletter?
Kommunen har två offentliga
toaletter som våra invånare
och besökare kan nyttja. Den
ena är på restaurang Bistro och
bar vid Rönninge torg och den
andra ligger vid Actic i Salems
centrum.

Vad gäller egentligen när vi är ute och går eller cyklar? I Salem har vi inga lokala föreskrifter, men är du fotgängare kan det vara bra att hålla koll på dessa viktiga trafikregler.

Var aktsam på gång- och
cykelvägen i vår
När snön försvunnit och solen strålar är det många som vill ta sig ut i den
friska luften. Många kanske promenerar medan andra tar fram cykeln. När
vi är alltfler som ska ta sig fram på gatorna är det viktigt att vara aktsam,
hålla avstånd och visa varandra respekt, men hur tar man sig fram på gatan
på bästa sätt?
Enligt Transportsstyrelsen finns inga
generella regler för vilken sida du som är
gående ska använda på en gångbana eller
gångväg.
I Salem har vi inga lokala föreskrifter,
men är du fotgängare kan det vara bra att
hålla koll på dessa viktiga trafikregler:
• Använd gångbanan eller vägrenen. Om
det inte finns någon gångbana eller
vägren får du använda cykelbanan eller
körbanan.
• Gå om möjligt längst till vänster i din
färdriktning, t.ex när du använder väg
renen, körbanan eller en gemensam
gång- och cykelbana.

• Om du åker rullskidor eller rullskridskor
i högre hastighet än gångfart, ska du färdas på höger sida om det är lämpligare.
• Korsa vägen på ett övergångsställe. Om
det inte finns något, ska du se dig noga
för och gå tvärs över körbanan, helst vid
en vägkorsning, och utan att skapa fara
eller olägenhet för trafiken.
• När du går ut på ett övergångsställe ska
du ta hänsyn till avståndet och hastig
heten hos de fordon som närmar sig.
• Vid obevakade övergångsställen har
fordonsförarna väjningsplikt mot dig när
du har gått ut på övergångsstället eller
just ska gå ut på det.

Öppet hus på Lundby från och med 22 maj
På lördagar med start den 22 maj är det
öppet hus ute i Lundby mellan kl 11–15.
Värdar från Salems hembygdsförening
kommer vara på plats och det kommer
finnas tipspromenad för alla åldrar. Ta
gärna med eget kaffe och fika. Bänkar

och bord finns för besökare. Observera
att detta kan ställas in med anledning av
rådande pandemi.
■ Läs mer på hembygdsföreningens
hemsida, www.salemhembygd.se.
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Salem då och nu
Vi tar en titt i backspegeln tillbaka till 2002 då byggnationen av
äldreboendet Säbyhemmet var i full gång.

7

Boktips från
Bibblan
Här kan du ta del av boktips
från våra duktiga bibliotekarier.
Av: Lisa Bjärbo,
Johanna Lindbäck
och Sara Ohlsson.
Förlag: Lilla Pirat
förlaget.

2002

2002: För 18 år sedan byggdes ett centralt äldreboendet i Salem, Säbyhemmet, som har plats
för cirka 44 boenden. Äldreboendet byggdes under 2002 och stod klart 2003 och ligger precis
invid kommunhuset centralt på Fredriksbergsvägen.

Någon har startat ett
anonymt instagramkonto som heter Fula
tjejer på en högstadieskola i Gnesta. Tjejerna i skolan lever
i skräck, när som helst kan deras bild
dyka upp på kontot. Både populära
och mindre populära tjejer blir offer.
Eleni, Tilde och Jasmine går i samma
klass men har aldrig pratat tidigare. De
är väldigt olika men har en sak gemensamt: de tänker ta reda på vem som
ligger bakom kontot. En uppdaterad
bok med starka inslag av Girl power!
Kan nog uppskattas av både ungdomar
och vuxna.

© Lilla Piratförlaget

Fula tjejer

2021
Bakvatten

2021: Numera ligger Säbyhemmet vägg i vägg med Galaxens förskola (som ligger utanför bild,
till vänster). Säbyhemmet har tagit emot många besök sen det byggdes. Under sitt besök i
Salem år 2009 besökte Kungaparet Säbyhemmet och det gjorde även våra besökare från Japan
under sitt studiebesök 2019.

Maria Brobergs
hyllade debutbok tar
sin början i en by i
Västerbottens inland
på 1950-talet, där
vi får följa den unge
Assar. Han förälskar
sig i grannen Margareta
vid första ögonkastet, och vi får ta
del av de följder som denna kärlekshistoria får, fram till våra dagar. Detta
spännande drama är en välskriven
debut som håller läsaren fast ända till
sista sidan. Starkt!

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
endast ställa en fråga vid samma tillfälle.

F rågan ska märkas “Fråga till fullmäktige”
och lämnas till kommunen senast
måndagen före sammanträdet.

■ Bygg- och miljönämnden: 11/5, 15/6
■ Kultur- och fritidsnämnden: 6/5
■ Socialnämnden: 17/5, 21/6

Öppna sammanträden

Sammanträdena börjar kl 19 om inget
annat meddelats. Allmänheten kan inte
delta vid ärenden som gäller myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

■ Kommunfullmäktige: 17/6
■ Kommunstyrelsen: 31/5
■ Barn- och utbildningsnämnden: 11/5, 8/6

© Norsteds

Av: Maria Broberg.
Förlag: Norsteds.
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Kv(in)na är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån och ett antal kommuner i Stockholmregionen och syftar till att stärka
integrationen genom att länka samman nya och etablerade svenska kvinnor för enkla och roliga möten i vardagen.

Mentorprogrammet Kv(in)na

– en integrationssatsning för kvinnor och tjejer
Kv(in)na är ett nytt samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Salems kommun
samt fem andra kommuner i Stockholmsregionen. Projektet syftar till att stärka
integrationen i kommunerna genom mentorskap.
Vad är Kv(in)na?
I mentorprogrammet Kv(in)na matchar
Nya Kompisbyrån etablerade kvinnor som
är sysselsatta med kvinnor och tjejer som
är nyanlända, utrikesfödda samt svenskfödda tjejer med utrikesfödda föräldrar.
Matchningarna kommer att skapa ett
ömsesidigt utbyte för mentorparen och
bidra till ett utökat nätverk för adapeterna
med målet att det på sikt leder till arbete
och studier.
– Vi tror på det gränsöverskridande
mötets positiva kraft och att det leder till
en ökad känsla av samhörighet och ökad
förståelse för olika kulturer. Mötena mellan
adapter och mentorer öppnar upp för nya
perspektiv, lärdomar och skratt vilket bidrar
till ett givande utbyte för båda parter.
Vi vet även att ett kontaktnät är oerhört
värdefullt i arbetslivet då siffror visar att

70 % av alla jobb tillsätt utifrån kontakter
och rekommendationer, säger Matilda
Hardmeier, projektledare för mentor
programmet.

Är du intresserad av att delta i
programmet?
För dig som vill delta i mentorprogrammet,
är anmälningsprocessen väldigt enkel. På
www.nyakompisbyran.se/kvinna intresse
anmäler de sig och sedan matchar vi på
Nya Kompisbyrån ihop mentorpar utifrån
de frågor som besvaras i anmälan. När
en matchning är gjord meddelas båda
parter via mejl och SMS. Efter det blir varje
mentorpar inbjudna till en uppstartsträff.
Nya Kompisbyrån kommer under träffen
ge information, tips och vägledning till
mentorparen. Mentorparen ansvarar därefter tillsammans för att träffas minst tre

gånger under en period på sex månader.
Mentorparen kommer även bjudas in till
olika nätverksträffar.
– I början var allt i samhället förvirrande
för mig och jag var rädd att jag inte skulle
klara det. Om jag hade haft möjlighet att
fråga kvinnor med erfarenhet och kännedom av det svenska samhället skulle det ha
underlättat för mig att ta bättre beslut och
planera för min framtid. Att vara en del av
projektet som mentor och kunna hjälpa till
att göra livet lättare för en annan kvinna får
mig att känna mig hjälpsam, säger Maha
Al-Yafie, en av mentorerna som anmält sig
till programmet.
■ Har du några frågor? Hör då gärna av dig
till kvinna@nyakompisbyran.se.

