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Under mars hölls en workshop 
med Salems kommunala förskolor 
och deras utvecklingspedagoger. 
Workshopen leddes av Maria 
Kozlowska från Reggio Emilia
Insti tutet. Utbildningen är en del 
av förskolornas satsning på att  
utveckla metoder för språk-
utvecklande arbetssätt . 

Under denna workshop fi ck pedagogerna 
prova att  arbeta med papper och arbeta 
med begreppen “känna, lyssna och beskri-
va”. Frågor som ställdes var bland annat 
”Vilka begrepp kan vi utveckla i relati on med 
papper, barn och pedagoger?” och ”Vilka mål-
områden kan vi ti llsammans utf orska för att  
på så sätt  stärka ordförråd, ordförståelse, åter-
berätt ande, fantasi och relati onsskapande?”

Utvecklingspedagogerna fi ck sedan upp-
draget att  skapa med papper uti från temat 
”Staden”. Inget lim eller tejp fi ck användas, 

utan de använde enbart papper som material. 
I de kommunala förskolornas verksamhets-
idé beskrivs tron på det kompetenta barnet 
samt den medforskande pedagogen, och för att  
ge barnen utmaningar i förskolans under-
visning behöver pedagogerna utveckla sina 
metoder, kreati vitet och problemlösning. 

– Med den digitala tekniken som kom-
plement kan undervisningen förstärkas. Vi 
arbetar med att  förundras och fascineras 
av vår omvärld i samspel med andra, säger 
Marti na Gråbacke, rektor för kommunala
förskolorna Galaxen, Skytt orp, Jägargården 
och Solgläntan.

I dett a nummer
Språkutveckling för förskolan .................... 2
Ansök om bygglov i god ti d ....................... 3
Nominera årets företagare ........................ 3

En dag med Mats Bergström ................. 4–5
Sommarboken för barn på bibblan ........... 6
Bokti ps från bibblan .................................. 6

På G i Salem ............................................... 7
Klimatneutralt Salem 2045 ........................ 8

Fokus på språkutvecklande 
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I Salems kommuns förskolor fokuserar man just nu på språkutvecklande arbetssätt .
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Tänk på dett a innan du eldar!
Sommaren närmar sig och det betyder att  
fl er vill ut i naturen och grilla. Generellt är 
dett a ti llåtet, men det fi nns fl era saker som 
du bör tänka på innan du ger dig av. Innan 
du börjar grilla eller tänder en eld bör du 
först och främst ta reda på om det råder eld-
ningsförbud på platsen där du befi nner dig. 

Ett  eldnings förbud kan gälla under senvåren 
och sommaren om det varit torrt en längre 
ti d vilket innebär en större brandrisk. Undvik 
också att  elda om det blåser kraft igt, eft er-
som det lätt  kan få elden att  spridas. Om du 
eldar är det vikti gt att  du håller dig ti ll mark 
som har en lägre brandrisk, dessa innefatt ar 

grus- eller sandmark och där du har ti llgång 
ti ll vatt en som du kan släcka elden med. 
Innan du lämnar platsen är det vikti gt att  du 
ser ti ll att  elden slocknat ordentligt. 

■  Läs mer på salem.se/eldning 
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Missa inte nati onal dags-
fi randet vid Plaskdamms-
parken i år
Vill du fi ra nati onaldagen med 
andra Salembor? Det här året 
arrangeras nati onaldagsfi randet 
traditi onsenligt vid Plaskdamms-
parken i Salems centrum och går 
av stapeln kl. 13–15. Firandet 
bjuder bland annat på körsång 
av Rönninge Rabarber, utdel-
ning av årets kultursti pendium, 
välkomstceremoni för nya med-
borgare, och allsång och sång 
från Kultur skolan. 
■  Mer informati on kommer

att  publiceras på salem.se

Salemsdagen äntligen 
ti llbaka den 27 augusti !
Boka inte in något i kalendern 
lördag den 27 augusti , för 
Salemsdagen går äntligen av 
stapeln igen eft er att  ha varit 
inställd under 2020 och 2021! 
Under Salemsdagen välkomnar 
vi Salembor att  träff a varandra 
för en trivsam dag. Salems-
dagen är en dag då föreningar, 
företagare och politi ska parti er 
i kommunen har möjlighet att  
visa upp sig och sin verksamhet, 
och vi har även scenframträdan-
den under dagen. Mer informa-
ti on kommer att  publiceras när 
vi närmar oss augusti . 
■  Vid frågor, kontakta friti ds -

konsult Annika Holmertz på 
annika.holmertz@salem.se

Vad kan du göra för att  
nå dit du vill komma? Ta 
hjälp av Komvuxs drop in

Vill du ha ti ps, råd och stött ning 
för att  komma vidare med ex-
empelvis studier? Besök Salems 
vuxenutbildning för vägledning! 
Du är välkommen att  träff a 
vår studie- och yrkesvägledare 
under våra drop in-ti der på 
ti sdagar kl 13–15. Du hitt ar oss 
på Sanatorievägen 20 i Söderby 
park. Du kan såklart också boka 
in ett  möte genom att  mejla 
komvux@salem.se.

Ansök om bygglov i god ti d!

Dags att  nominera årets företagare
I samarbete med Salemföretagarna utser 
Företagarna Botkyrka–Salem Årets Företagare 
i Salem. Passa på att  maila din nominering 
ti ll marlene@ackland.se senast den 20 maj 
2022. Priset delas traditi onsenligt ut under 
Salemsdagen i Skönviksparken i Rönninge 

lördag den 27 augusti . Förra året ti lldelades 
Peter Bäckbom utmärkelsen, för sitt  företag 
Peter Bäckboms Golf AB. 

■  För mer informati on om kraven för nomi-
nering, besök salem.se/aretsforetagare

Nu är det vår och snart är sommaren här. 
Under just den här perioden är det många 
fl er som vill göra om hemma, därför är det 
vikti gt att  ansöka om t.ex bygglov i god ti d! 
Under denna årsti d får du räkna med längre 
handläggningsti der och svarsti der än nor-
malt då det är många som vill bygga samti -
digt. Om din ansökan behöver komplett eras 
får du normalt återkoppling från oss inom 
tre veckor från det att  du lämnat in den. Har 
du ett  planerat eller pågående byggprojekt 

och kommer ha behov av tekniskt samråd, 
arbetsplatsbesök eller slutsamråd under 
juli-mitt en av augusti ? Kontakta oss i god 
ti d för planering av ditt  projekt, då möjlig-
heten ti ll dessa möten kan vara begränsad i 
semesterti der.

■  Vid frågor kontakta miljö- och samhälls-
byggnads förvaltningen. Du når dem 
enkelt via växeln på 08-532 598 00 eller 
på mejl, msb@salem.se

Under vår och försommaren får vi in 
många ansökningar om bygglov, se där-
för ti ll att  skicka in din ansökan i god ti d.

Nu är det dags att  nominera årets företagare! På bild ser ni förra årets vinnare, Peter Bäckbom
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En fullspäckad dag 
med Mats Bergström
– Hur ser en kommundirektörs dag ut?
Mats Bergström har varit kommundirektör i Salems kommun sedan 2017. Att  vara kommundirektör 
är oft a en väldigt bred roll: förutom att  vara gränssnitt  mellan politi ska beslut och kommunens 
verkställighet och att  leda, styra, samordna och stödja större förvaltningsövergripande processer
så är kommundirektören också en vanlig chef, med personalansvar som innebär att  han leder och 
stött ar sina medarbetare och ser ti ll så att  alla utvecklas och trivs på sin arbetsplats. 

Vi har följt honom en heldag, fylld av varierande möten, mejl och självklart en massa kaff e.

05:45: Alarmklockan ringer! Mats går upp 
och hoppar in i duschen.  

– Däreft er sätt er jag direkt på kaff ebryg-
garen, morgonkaff et är väldigt vikti gt, säger 
han.

07.00: Plöjer igenom mejlkorgen. Som 
kommundirektör trillar det in många mejl 
dagligen. 

– Jag tar emot och skickar en hel del 
mejl, och brukar gå igenom inkorgen och 
svara på några av de vikti gaste när jag 
dricker morgonkaff et.

07:50: Framme i kommunhuset i Salems 
centrum. Salems kommunhus ligger 
centralt invid Salems centrum, en bilresa 
som tar cirka 30 minuter hemifrån Mats. 

– Idag har jag en hekti sk dag fylld med 
möten, sådana dagar tar jag allti d morgonen 
för mig själv och planerar och förbereder 
inför dagen.

08.30: En sista avstämning inför Lennart 
Kalderéns avtackning. 

– Eft er tjugofyra år som kommunstyrel-
sens ordförande är det nu dags att  tacka 
av Lennart och idag har vi som jobbat med 
avtackningen en sista avstämning. Det ska 
bli kul och spännande, vi hoppas Lennart 
blir nöjd med sin avtackning.

09.00: Avstämning med kommunens ti ll-
förordnade säkerhetssamordnare.
Med anledning av den kris som uppstått  
i Ukraina har Mats en avstämning med 

Richard Buske, tf  säkerhetssamordnare. 
De går igenom frågor gällande bland annat 
evakueringsboenden och andra aktuella 
säkerhetsfrågor som måste samordnas med 
samtliga förvaltningar.

09.30: Dags för kommunledningsgruppen 
(KLG) att  sammanträda! Utöver Mats 
Bergström i rollen som kommundirektör 
och ledare av mötet deltar även kommunens 
skolchef, socialchef, miljö- och samhälls-
byggnadschef, kultur- och friti dschef samt 
HR-chefen, IT-chefen och ekonomichefen. 
Dagens KLG-möte har ett  fullspäckat sche-
ma, de ska diskutera klimatmål, digitali-
sering, KKiK (kommunens kvalité i korthet) 
samt ett  nytt  sätt  att  introducera nya medar-
betare i chefs positi on i kommunen.

12.00: Gemensam lunch med KLG. Eft er 
kommunledningens sammanträde går de 
ut för en gemensam lunch på den lokala 
restaurangen i Salems centrum, Terassen.

– Det blir tyvärr inte många matlådor hem-

Från vänster: Mats Bergström, Peter Youssef och Rickard Livén. Under mötet diskuteras den uppdaterade befolkningsprognosen.

Många mejl trillar in i inkorgen under dagen.

Uppstartsmöte med bland andra 
Katarina Sjödin och Eva Lindkvist.
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En fullspäckad dag 
med Mats Bergström
– Hur ser en kommundirektörs dag ut?

ifrån, erkänner Mats. Jag brukar oft a köpa 
med en sallad från Kaff estugan i centrum, 
eller så går jag ut och äter här i närheten 
ti llsammans med några med arbetare.

13.00: Uppstartsmöte: Styrmodell arbets-
grupp KLG. Hur verkställer vi kommunens 
mål, vad vill vi t.ex år 2030? 

– Tillsammans med delar av kommun-
ledningsgruppen och kommunens verksam-
hetscontroller och utvecklingsledare är det 
dags för ett  uppstartsmöte för arbetsgrup-
pen som ska ta fram en ny styrmodell för 
kommunledningen. Styr vi på ett  enhetligt 
sätt , hur kan vi följa upp och analysera vårt 
arbete? Det är sådana frågor vi ska ta fram 
en ny styrmodell för, förklarar Mats.

14.00: Möte om förskolekapacitet och 
förskolebehov i kommunen. På mötet 
deltar förvaltningschefen för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen Christi na 
Lood, kommunstyrelsens ordförande Rickard 
Livén, skolchef Katarina Sweding, verksam-
hetsstrateg Staff an Laring, och projektledare 
Peter Youssef. 

– Kommunen har fått  en uppdaterad 
befolkningsprognos, och med anledning av 
dett a bokades ett  möte in för att  diskutera 
vår förskolekapacitet och behov ti o år framåt.

15.00: Eft ermiddagsmöte med lokal-
samordningsgruppen. Nu är det dags för 
eft ermiddagskaff et och sen dagens sista 
inbokade möte! Det här mötet hålls en 
gång i månaden och deltar gör bland annat 
fasti g hetschefen, projektledare och chefen 
för miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Under mötet går fasti ghetschefen 
igenom aktuella projekt, byggnader och 
lokaler, samt status på dessa.

16.30: Eget arbete innan det är dags för 
hemfärd. En hekti sk dag och mötespackad 
torsdag börjar lida mot sitt  slut. 

– Jag går igenom mejlkorgen en sista 
gång och försöker besvara alla mejl innan 
hem färd, jag försöker vara eff ekti v sista halv-
ti mmen på jobbet och siktar på att  åka hem 
vid kl 17 om inte jag har några kvällsmöten.

17.30: Hemma igen! 
– Eft er en intressant dag varvar jag ner, 

förbereder mig inför morgondagen, äter 
middag och kollar någon serie. Om jag har 
ti d över eft er jobbet tar jag gärna en sväng 
förbi gymmet.

Från vänster: Mats Bergström, Peter Youssef och Rickard Livén. Under mötet diskuteras den uppdaterade befolkningsprognosen.

När det fi nns luckor emellan möten passar Mats gärna på att  
ta en kaff e med medarbetarna på kansliet, där han arbetar.
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Läsintresserade barn, missa inte 
Sommarboken under lovet
I år drar Salems bibliotek igång Sommarboken igen. Sommarboken 
är ett  läsfrämjande och rikstäckande biblioteksprojekt för att  
moti vera barn mellan 8 och 13 år att  läsa över sommarlovet.

Upplägget för Sommarboken är att  barnen 
som deltar får läsa fem böcker under 
sommarlovet, sedan får de fylla i en folder 
och kortf att at berätt a om författ are, ti tel, 
bokens handling och vad de tyckte. Barnen 
får fritt  välja vilka böcker de vill läsa; allt från 
skönlitt eratur ti ll fakta och serier med mera. 
Det går också bra att  lyssna på böcker. Vid 
inlämnad folder får man en bok från bibblan! 

Foldern kommer fi nnas att  hämta på 

biblioteket när sommaren närmar sig och 
mer info om sista inlämningsdagen för 
foldern med mera kommer inom kort på 
salem.se och bibliotek.salem.se. 

P.S. Barnen är också med i utlott ningen av 
fi na bokpaket, och parallellt med sommar-
lovsläsningen har biblioteket dessutom 
extraöppet endast för barn och unga där 
bibblans kunniga bibliotekarier ti psar om 
böcker, går ti pspromenad och annat kul.

Tappa inte läsningen under sommaren, delta i bibblans initi ati v Sommarboken!

Snart trillar 
populärbokslutet 
ner i brevlådan
I mitt en på maj tar samtliga 
hushåll i Salems kommun emot 
årets populärbokslut. Det är en 
kortf att ad redo visning av bok-
slutet för 2021 och innehåller 
informati on om det gångna året 
i Salem – hur går det för våra 
byggprojekt, vilka initi ati v har 
påbörjats eller avslutats och hur 
många besökte biblioteket eller 
vår simhall?

Tack för alla inkomna 
synpunkter på park-
bänkar i kommunen
I mars månad genomförde vi en 
medborgardialog där kommunens 
invånare fi ck möjlighet att  skicka 
in förslag på var vi kan installera 
parkbänkar. Medborgardialogen 
avslutades den 16 mars och vi 
vill tacka för alla inkomna för-
slag! Nu har miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen satt  igång 
arbetet med att  gå igenom alla 
förslag och ta beslut om var de 
ska uppföras, förhoppningsvis är 
parkbänkar på plats nu inför eller 
under sommaren.

Bor du i bostadsrätt ? 
Missa inte energiråd-
givningens seminarium 
för laddplatser
Vår kommunala energi- och 
klimat rådgivare anordnar många 
seminarium för bl.a. privat-
personer, fasti ghetsägare och 
bostadsrätt sföreningar. Nu i maj 
anordnas ett  seminarium för bo-
stadsrätt sföreningar, där fokuset 
kommer ligga på laddplatser för 
elbilar, med bl.a. en steg-för-steg-
guide, frågestund och lärdomar 
från andra föreningar! Du får 
även chansen att  träff a olika 
leverantörer och ställa dina 
frågor ti ll dem. Seminariet är 
givetvis kostnadsfritt  och det 
bjuds på smörgås och kaff e.

När? Onsdag 18 maj
Tid? 17:00–19:30
Var? Rönninge Gymnasium, 
Sandbäcksvägen 10
Hur anmäler jag mig? Besök 
energiradgivningen.se/evenemang

Dillstaligan 
Av: Jens Lapidus och Gustaf Lord
Förlag: Bonnier Carlsén

I Dillsta bor tre kompisar: 
Bollan som är stark som 
en oxe, Zasha som är 
cool och vitsig och så Jo-
nathan, den smarta upp-
fi nnaren. Tillsammans bildar de Dillsta-
ligan med huvudkvarter i den övergivna 
krutf abriken. Deras svurna fi ende är den 
dryga Rick Flott én, och när han överträff ar 
sig själv i elakhet så bestämmer sig ligan för 
att  göra något åt Ricks dumheter. Hitti  lls 
fi nns det fyra böcker om Dillstaligan. De här 
böckerna är roliga, fartf yllda och spännande 
kapitelböcker, perfekt ti ll högläsning!

Tänk om – En studie i oro 
Av: Roland Paulsen
Förlag: Albert Bonniers förlag

Hur kan det komma sig att  
vi mår så dåligt när vi har 
det så bra? Hänger ökat 
materiellt välstånd ihop 
med mer oro och ångest? 
Sociologen Roland Paulsen 
söker svar i vår kultur-
historia och samhällets utveckling sedan 
jordbrukets uppkomst. Att  hantera oro på 
ett  personligt såväl som samhälleligt plan 
har blivit extra aktuellt under pågående 
pandemi. Paulsens bok kan ge många 
insikter och är emellanåt rikti gt rolig läsning!

Bokti ps från bibblan
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■ Maj

Biblioteket
2 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att  
prata svenska? Välkommen ti ll 
vårt språkcafé!

5 Boklunch,
kl 12.00. Vi ti psar om några av 
de bästa och senaste böckerna. 
Ta med dig din lunch eller kom 
bara för att  lyssna.

9 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att  
prata svenska? Välkommen ti ll 
vårt språkcafé!

16 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att  
prata svenska? Välkommen ti ll 
vårt språkcafé!

23 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att  
prata svenska? Välkommen ti ll 
vårt språkcafé!

30 Språkcafé,
kl 15.00. Vill du träna dig på att  
prata svenska? Välkommen ti ll 
vårt språkcafé!

30 Bokcirkel,
kl 17.00. Bibliotekets bokcirkel 
pratar om boken ”Gift ” av Tove 
Ditlevsen.

Kultur och Friti d
18 Allsångskarneval,
kl 10.00. Allsångskarneval vid 
plaskdammen för 6-årsverk-
samheten som sjunger med 
Kulturskolans orkester, dess-
utom Orkestar Superstar som 
kör Balkansväng 

Utställning på Salems bibliotek
7/5–25/5 Kersti n Zett erberg, 
akvarell och akryl 

■ Juni

Biblioteket
30/5–1/8 Bokrea på biblioteket
Fynda böcker och ti dskrift er för 
både vuxen och barn. 

Kultur och Friti d
6 Nati onaldagsfi rande,
kl 13.00, i Säbylunden med 
högti dstal av Olle Glimvik 
fullmäkti ges ordförande, 
Kulturskolans grupper, 
kultursti pendie utdelning, 
Rönninge rabarber sjunger, 
Välkomstcermoni för nya 
medborgare, allsång och 
nati onalsång.

Utställning på Salems bibliotek
14/6–9/8 ”Salem Snapshots”, 
Salems utveckling sedan 
1980-talet.

På G i Salem: maj–juni
Listan visar ett  axplock av allt som händer i Salems kommun. Vi reserverar oss för ändringar och eventuella felskrivningar. 
Mer informati on om evenemangen fi nns på www.salem.se

Politi ska sammanträden i maj och juni
■ Kommunfullmäkti ge: 16/6
■  Kommunstyrelsen: 30/5
■ Barn- och utbildningsnämnden: 10/5, 7/6 

■ Bygg- och miljönämnden: 10/5, 21/6
■ Kultur- och friti dsnämnden: 12/5
■ Socialnämnden: 9/5, 20/6
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I februari 2021 beslutade kommunfullmäkti ge 
om ett  klimati niti ati v för Salems kommun. 
Under det föregångna året har kommunen 
därmed utvecklat sitt  arbete med klimat -
frågor och bland annat utf ört en klimat-
utbildning för förtroendevalda och tjänste-
personer. Ytt erligare en del av initi ati vet 
har varit att  ta fram ett  övergripande klimat-
mål, och i februari tog kommunstyrelsen 
och kommunfullmäkti ge beslut om målet. 

Det föreslagna klimatmålet lyder: Klimat-
arbetet i Salem innebär ett  gemensamt 
ansvar för kommunen, dess invånare och 
företagen och syft ar ti ll ett  klimatneutralt 
Salem senast år 2045.

Klimatmålet är ambiti öst och handlar dels 
om att  minska utsläppen av växthusgaser 
dels om att  vidta andra åtgärder som leder 
ti ll att  kommunen blir en klimatneutral 
kommun. Det kan exempelvis handla om 
hur och var nya bostäder och verksamheter
 planeras för att  skapa ett  långsikti gt håll-
bart Salem. 

Fortsätt ningsvis kommer kommunen 
arbeta vidare med att  utveckla klimatarbetet 
genom att  genomföra en koldioxid analys 
för kommunen. Med dett a som bas ska 
kommunen utreda och eventuellt ta fram 
mål om fossilfri kommunal organisati on 
väsentligt ti digare än 2045. Nämnderna 

kommer att  arbeta med att  ta fram nämnd-
specifi ka mål som knyter an ti ll det över-
gripande klimatmålet och som kommer 
följas upp från och med 2023.

■  Vid frågor, kontakta Alina Ruda, 
planerings- och hållbarhetsstrateg, 
på alina.ruda@salem.se.

■  Läs mer om målet på 
salem.se/klimatmal2045

Nytt  klimatmål 
– klimatneutralt Salem 2045
Under 2021 har kommunen utvecklat sitt  arbete med klimatf rågor enligt 
det initi ati v som kommunfullmäkti ge beslutat om. En av akti viteterna 
i initi ati vet har varit att  ta fram ett  nytt  övergripande klimatmål för 
kommunen. Målet är ett  klimatneutralt Salem senast år 2045.

Salems kommun har under 2021 utvecklat sitt  arbete 
med klimatf rågor och har nu tagit fram ett  nytt  klimatmål.
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