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Under året har arbetet med Fågelsångens 
skola och idrottshall fortsatt och nu är bland 
annat solcellerna på idrottshallen och sedum-
taket (grästaket) på skolan på plats, och arbe-
tet har fortsatt både invändigt och utvändigt. 
Du kan läsa mer om Fågelsången i uppslaget i 
detta nummer, då vi gjort besök på byggplat-
sen och pratat med projektledarna.

Under året har fortsatta utredningar och 
förberedande arbete gjorts för dagvatten-
dammen som ska anläggas i Västra Garnud-
den, naturområdet som ska tillgängliggöras 
för våra invånare. Samtidigt har arbetet med 

Södra Hallsta fortskridit, området strax norr 
om Rönninge centrum där kommunen plane-
rar att bygga bland annat ett LSS-boende, en 
ny förskola samt bostäder i radhus och fler-
bostadshus. Invid Södra Hallsta, på Salems-
vägen, kommer vi under 2023 att anlägga en 
ny gång- och cykelväg öster om vägen. Gång- 
och cykelvägen kommer att bli tre meter bred 
och utformas som en friliggande väg med 
belysning längs hela sträckan. För att öka 
tryggheten kommer GC-vägen att avskiljas 
från bilvägen med ett vägräcke. Tanken är att 
binda samman vårt nuvarande cykelvägnät 

Nu är 2023 strax här vilket innebär att ännu ett år har gått. Mycket har hänt 
i Salems kommun under det gångna året. Arbetet med diverse byggprojekt 
har fortskridit och vissa har under året blivit klara medan vi samtidigt fortsatt 
utreda och planera för nya byggprojekt inför framtiden. Vi har även arbetat 
mycket med vårt nya klimatmål som kommunfullmäktige tog beslut om i 
februari, ett arbete som kommer fortsätta under det kommande året.

Spännande framtid för Salem
Summering av 2022 och vad händer 2023?

och erbjuda våra invånare en tryggare och 
smidigare promenad eller cykeltur.

När vi ändå är på temat enklare gång- och 
cykelturer så har vi under året äntligen blivit 
klara med den nya gång- och cykelbron över 
Dånviken, som binder samman oss med 
Södertälje kommuns nya anlagda asfalterade 
väg. Det innebär att man enkelt och tryggt 
kan ta sig över till vår grannkommun och 
slippa ta bilen.

Andra saker som hänt och  
planeras under 2023:

Vi har lanserat en ny e-tjänst för 
bygglovsärenden, som kommer leda till en 
mycket smidigare bygglovsprocess. Du hittar 
all information på salem.se/bygganytt

Vi har påbörjat renoveringen av plask-
dammsparken som ligger bakom Salems 
centrum, invid Galaxens förskola och Säby-
hemmet. Den nya dammen planeras stå klar 
lagom till våren och sommaren 2023.

Vi har under året tagit fram en koldioxid-
budget.

Vi kommer att anställa en klimatstrateg 
som ska hjälpa oss utveckla det viktiga arbe-
tet vi har framför oss med klimatmålet 2045.

Vi har installerat en solcellsanläggning på 
ett av Säbyskolans hus.

Under 2022 hade vi en medborgardialog 
där ni fick tycka till och ge förslag på platser 
där parkbänkar saknades, därefter har vi 
installerat 20 nya parkbänkar runt om i 
kommunen.

Som ni märker är det mycket som hänt 
och är på gång i kommunen, och vi ser fram 
emot ännu ett år där vi gör vårt bästa för en 
fin kommun och för att tillhandahålla god 
service med våra invånare i åtanke.
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Det är många som tycker att det 
både är festligt och roligt med fyrver-
kerier. Det finns också de som tycker 
att de är obehagliga. Läs vilka regler 
som gäller i Salem och visa hänsyn.
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att 
få använda pyrotekniska varor, förutom 
på Nyårsafton från kl 18.00 till kl 01.00 på 
Nyårsdagen. Det är förbjudet att använda 
pyrotekniska varor närmare än 300 meter 
från Bostadsrättsföreningen Rönningeborgs 

byggnader, kommunens vård- och omsorgs-
boenden samt äldreboenden. Det är även 
förbjudet att använda pyroteknik på kommu-
nens idrottsplatser, inom naturreservat samt 
på Ersboda 4H-gård.
Läs mer på salem.se/fyrverkerier

Viktigt att veta 
om fyrverkerier

Nu använder du kör-
kortet för att komma 
in på återvinnings-
centralen
SRV bytte den 1 december inpas-
seringssystem och numera använ-
der du ditt körkort för att komma 
in på återvinningscentralen som 
ligger invid Circle K på Tvärvägen. 
Om du inte har svenskt körkort 
eller har skyddad identitet kan 
du ansöka om ett nytt passerkort 
på SRV:s hemsida: www.srvater-
vinning.se se eller kontakta deras 
kundservice på telefon:  
0200-26 46 00. 

Salem växer - hämta 
din fröpåse!
Salems kommun växer stadigt och 
har haft en positiv befolkningsök-
ning sen kommunen bildades med 
undantag för några enstaka år. 
Förra året passerade vi äntligen 
17 000 invånare vilket är väldigt 
glädjande! Befolkningen kommer 
enligt prognosen att uppgå till 19 
272 personer år 2030, en ökning 
med 15 procent jämfört med 
2019. För att uppmärksamma det-
ta delade vi ut fröpåsar med röd 
vallmo under Salemsdagen 2022. 
Det finns ett gäng fröpåsar kvar 
och de finns att hämta i receptio-
nen i Salems kommunhus, Säby 
torg 16 i Salems centrum.

Glöm inte att släcka 
ljusen
Årets mörkaste månader är här. 
Mellan november och februari 
startas flera bränder på grund 
av bortglömda ljus. Bra saker 
att tänka på är att undvika trä i 
ljusstakarna och istället satsa på 
ljusstakar gjorda av sten, metall 
eller keramik. Se också till att de 
står stadigt på sin plats och där 
barn med långa fingrar inte når 
dem. Undvik också att ha ljus i 
fönstren om du har långa och 
fladdrande gardiner. Ett bra tips 
för att inte glömma bort att släcka 
ljusen är att sätta upp en lapp 
på insidan av ytterdörren om att 
släcka alla levande ljus innan du 
går hemifrån!

Ny gång- och cykelbana på gång
En gång- och cykelbana ska anläggas öster om Salemsvägen. Placeringen av 
GC-vägen beslutades efter medborgardialogen som genomfördes år 2021.

En säker gång- och cykelbana
Den nya gång- och cykelbanan skapar både 
mer utrymme för cyklister och fotgängare 
men även trafiksäkerheten för motorfor-
donen ökar då de oskyddade trafikanterna 
flyttas från körbanan. Sträckan för GC-banan 
är ca 1 km lång och den utformas som en 3 m 
bred gemensam GC-bana med belysning och 
avskiljningen utförs med ett vägräcke. Även 
ny belysning kommer att anläggas längs hela 
sträckan vilket skapar en attraktiv och trygg 
gång- och cykelbana. Kommunen kommer att 
anlägga GC-banan med så kallad grön asfalt 
som har en lägre fossil koldioxidbelastning.

Hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart
För korsningen Salemsvägen/Tvärvägen pla-

neras en gång- och cykelöverfart att anläggas 
som platågupp. Befintligt övergångsställe 
justeras västerut för att möjliggöra att en 
ledbuss får plats i Tvärvägens anslutning till 
Salemsvägen. 

Genomförande
Det pågår en detaljprojektering av gång- och 
cykelbanan som förväntas slutföras i början 
av 2023. Därefter ska upphandling ske innan 
anläggandet kan starta. Planerad byggstart är 
våren 2023. GC-banan planeras bli klar under 
år 2023. Kommunen har fått godkänd statlig 
medfinansiering för projektet.

Mer info kommer att komma närmare pro-
jektstart.
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Fågelsångens skola
Politiker och tjänstepersoner blev 
inbjudna för ett platsbesök på 
Fågelsångens skola under vecka 46. 
Arbetet fortgår som planerat och 
sker både utvändigt och invändigt i 
både skola och idrottshall.

I idrottshallen hittar man en toppmodern 
och rymlig hall för många ändamål. Den är 
2.500 m² stor – inklusive teknik, omkläd-
nad och café. Idrottshallen kan enkelt delas 
av på mitten för att ge utrymme för olika 
aktiviteter. I de övriga utrymmena hittar man 
omklädningsrum, träningssal, servering med 
mera. Läktarna kommer att rymma cirka 300 
sittande åskådare i totalt två plan.

Skolans yttre miljö kommer att ha mycket 
god tillgänglighet och med de runda byggna-
derna kommer en trygghetskänsla att infinna 
sig. Bra belysning, växter och möjlighet till 
olika aktiviteter kommer att göra denna plats 
till ett mycket trevlig inslag i Salems kommun 
både under skoltid och för fritidsaktivite-
ter. Målet är att skolan ska stå helt klar till 
skolstart hösten 2024. Med oss på rundturen 
hade vi Andreas Grankvist projektledare och 
Hanna Gustafsson biträdande projektledare 
för kommunen. Vi ställde några frågor till 
henne för att få veta hur projektet fortgår.

Hej Hanna!
Hur fortskrider arbetet med Fågelsångens 
skola just nu?
– Hej! Det går enligt plan, på båda byggna-
derna är både tak och fasad färdigställda. På 
skolan är det ett sedumtak (grästak) och på 
idrottshallen har vi installerat solceller.

Hur långt har ni kommit på marksidan?
– Planen är att ha framsidan av skolan klar 
till årsskiftet och att påbörja arbetet med 
baksidan nästa år. Vi har nu under hösten 
färdiglagt konstgräset på fotbollsplanen. Det 
är även förberett för om det skulle bli i tjäle 
i marken så att vi lätt ska kunna montera all 
lekutrustning utan problem. Lekytorna på 
skolgården är grundade med fallskyddssand 
och fallskyddsflis så att ingen ska göra illa sig 
när de åker i linbanan eller går på balansut-
rustningen.

Berätta lite mer om trämaterialet runt alla 
lekytor! 
– Ja, det är ett material som är helt igenom 
miljövänligt. Det gäller även konstgräset på 

fotbollsplanen, granulatet är ett material som 
är helt växtbaserat.

Vad händer i idrottshallen just?
– Just nu håller vi på att ljudisolera taket och 
montera upp ventilationen i idrottshallen, 
sen planerar vi att bygga golv samt läktaren 
som ska få plats med 300 sittplatser under 
det kommande året.

När det gäller skolbyggnaden, kan du beskri-
va byggna den lite kort? 
– Skolan är ju rund med en ljusgård i mitten 
i anslutning till matsal och kök. Byggnaden 
ligger i suterräng med fem halvplan som är 
uppdelade med klassrum och salar anpassa-
de för exempelvis hemkunskap, musik, slöjd 
och naturvetenskapliga ämnen. Skolans fasad 
är olivgrön med keramiska plattor.

Vad tycker du är unikt med den här skolan?
– Skolans arkitektur är väldigt speciell, med 
de runda byggnaderna. Det gör att den står 
ut i mängden.

Fågelsångens skola med idrottshallen i bakgrunden.

Korridoren i sporthallen.
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Fågelsångens skola
• Skolan rymmer 500 elever 

• Atrium i skolans mitt med  
sittgradäng runt. 

• Stor idrottshall. 

• Solceller på idrottshallens tak. 

• Sedumtak som bidrar till att sän-
ka koldioxidhalten i luften och att 
minska mängden dagvatten till 
dagvattenledningarna och man 
får en ökad biologisk mångfald.  

• Flera lekplatser med fallvänliga 
underlag. 

• Fotbollsplan med konstgräs gjort 
av växtbaserat ifyllnadsgranulat 
som utvinns av sockerrör för att 
minska miljöpåverkan. 

• Löpbana, längdhoppsgrop, 
basket- och bandyplan. 

Vi uppdaterar hemsidan löpande om 
hur arbetet fortskrider på:
salem.se/fagelsangen 

Sporthallens tak med solceller. Sittgradäng i ljusgården.

Skolans atrium med stort ljusinsläpp. Sporthallen inifrån.

Om Fågelsången

Lekplats med fallskyddsflis.
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Efter det senaste samrådsmötet har Salems 
kommun genom en samverkansöverenskom-
melse med Södertälje lokalpolisområde samt 
Södertörns brandförsvarsförbund åtagit sig 
att tillsammans verka på lokal nivå. Överens-
kommelsen innebär exempelvis att kommun, 

polis och räddningstjänst samverkar kring 
trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete.

En strukturerad samverkan mellan kommun, 
polis och räddningstjänst är nödvändig för 
att nå ett effektivt samordnat brottsförebyg-
gande arbete som bidrar till ökad säkerhet 
och trygghet. Samverkansöverenskommel-
sen som skrivits på ska bidra till att ge ett 
helhetsperspektiv och skapa samsyn i arbetet 
kring det som parterna kommit överens om 
att samverka kring. 

Samverkansöverenskommelsen skrevs på av 
kommunstyrelsens ordförande, Rickard Livén, 
Caroline Aspegren, lokalpolisområdeschef för 
Södertälje lokalpolisområde, samt Magnus 
Carderos, distriktschef på Södertörns brand-
försvarsförbund.

Salems kommuns idrottsstipendium 
2022 går till Anders Karlsson som i år 
vann VM-guld i armbrytning. Stort 
grattis Anders!

Motivering
“Anders Karlsson från Salem blev vid senaste 
VM världsmästare i armbrytning med vänster 
arm. Där fick han även ett VM-silver i arm-
brytning med höger arm. Tidigare har han 
ett VM-silver och ett VM-brons. Världsmä-
startiteln erövrade han efter en lång tid med 
skador. Han är förutom att vara en fram-
gångsrik idrottare en duktig landslagscoach 
för Australien och Grönland.
Anders Karlsson har med sin entusiasm och 
vinnarinstinkt visat sig som en god idrottare 
och ledare. Genom sina prestationer är han 
en god representant för kommunens idrotts-
rörelse.”
– Att tilldela årets idrottsstipendium till An-
ders Karlsson var en självklarhet. Att komma 

tillbaka efter en så rejäl skada som han drab-
bades av och dessutom vinna både guld och 
silver i ett världsmästerskap är en prestation 
utöver det vanliga, säger kultur- och fritids-
nämndens ordförande Andreas Lundvall.

Om idrottsstipendiet
Kultur- och fritidssnämnden utser årligen 
idrottsstipendiat. Idrottsstipendiet kan ut-
delas för förtjänstfulla eller lovande insatser 
eller gärningar, till ledare, eldsjäl, förening 
eller aktiva inom idrottsrörelsen i Salems 
kommun. Stipendiet kan utdelas till person 
som är verksam inom idrottsrörelsen i Salems 
kommun eller till boende i Salem som är aktiv 
i förening som ej finns i Salem. Den samman-
lagda stipendiesumman är på 10 000 kr.

Har du frågor om kommunens stipendier?
Kontakta Annika Holmertz, fritidskonsulent 
och tf kultur- och fritidschef på 
annika.holmertz@salem.se

Grattis Anders Karlsson - årets idrottsstipendiat!

Samarbete mellan Salem, 
lokalpolis och SBFF

Yteffektiva bostäder 
invid Rönninge torg 
redo för inflytt
Inom kort går flyttlassen till fast-
igheten Flädern som ligger precis 
intill Rönninge torg och pendel-
tågsstationen, och består av 93 
enheter i tre sammanbyggda hus-
kroppar. Det finns huvudsakligen 
lägenheter med 1-2 rum och kök, 
men även ett antal 3-4 rum och 
kök samt fem stycken så kallade 
“co live”-lägenheter.
   Lägenheterna förmedlas via 
Svenska Nyttobostäder, besök 
deras hemsida nyttobostader.
se/fastigheter/fladern för mer 
information.

Vårt klimatarbete ger 
avtryck i rankingen 
Sveriges miljöbästa 
kommun
I februari tog kommunfullmäktige 
beslut om ett nytt klimatmål, att vi 
ska vara klimatneutrala senast år 
2045. Vi har under året gjort flera 
klimatfrämjande åtgärder, det är 
därför glädjande att vi i år har pla-
cerat oss bra i rankingen Sveriges 
miljöbästa kommun.

Kommunens klimatmål gäller för 
våra verksamheter samt för våra 
invånare och näringsliv. För att 
nå det långsiktiga målet jobbar 
kommunen med olika klimatfräm-
jande åtgärder och aktiviteter. 
Under 2023 kommer kommunen 
fortsätta att arbeta med klimat-
frågan på olika sätt, bland annat 
genom olika klimatutbildningar 
internt och externt.

Vill du se Salems och övriga kom-
muners ranking? Besök Aktuell 
hållbarhets hemsida,
kommunrankning.miljobarome-
tern.se
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 Januari

BIBLIOTEKET:

5/1 Författarbesök kl 19
I Stora Murgrönan. Anna 
Svensson berättar om sin 
senaste bok ”Drömfång-
aren”. 

16/1 Biblioteket öppnar 
igen efter renovering 

23/1 Bokcirkel kl 17 
Bibliotekets bokcirel pratar 
om boken Dina händer var 
fulla av liv av Suad Ali.

KULTUR- OCH FRITID

Evenemang från Salems 
hembygdsförening:
19/1 Berättarafton kl 19 
med Anders Lagrelius 
och Christer Pettersson i 
Villa Skönvik. Biljett kan 
hämtas på Salems bibliotek 
i Salems centrum eller 
Blomsterprinsessan i Rön-
ninge torg en vecka innan 
evenemanget.

28/1 Öppet hus i Villa Skön-
vik kl 13-15, Rönningevägen 
7, med Afternoon tea.

 Februari

BIBLIOTEKET:

20/2 Bokcirkel kl 17
Bibliotekets bokcirkel pra-
tar om boken Lejonburen 
av Ulrika Kärnborg.

KULTUR- OCH FRITID:

8-9/2 Teater Pero spelar  
“Ludde” kl 09.30 och 
10.45 på Lilla Murgrö-
nan för barn från 3-6 år. 
Biljetter finns på Salems 
Bibliotek fr o m ½

18/2 Pantomimteatern 
spelar “Bobos ballonger”
kl 11.00 “Dockteater Tittut 
“På villovägar”, LIlla Mur-
grönan.  för 3-7 år, Biljetter 
50 kr finns på Salems Bibli-
otek fr o m 11 febr.
Arr: Salems Teater- och 
musikförening.

Evenemang från Salems 
hembygdsförening:
16/2 Fågelsta gård kl 19 
Nils-Olov Nilsson berät-
tar mer om gården från 
1600-talet. Biljett kan 
hämtas på Salems bibliotek 
i Salems centrum eller 
Blomsterprinsessan i Rön-
ninge torg en vecka innan 
evenemanget.

26/2 Öppet hus kl 13-15 
med café i Villa Skönvik, 
Rönningevägen 7.

SPORTLOVET:

28/2 Dotterbolaget “Nu 
blev jag lite blyg“ kl 13
på Murgrönan för barn 
från 6 år. Biljetter finns på 
Salems Bibliotek fr o m 
21/2

På gång i Salem: januari - februari
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 salem.se/evenemang

 Kommunfullmäktige: 16/2
 Kommunstyrelsen: 9/1, 6/2
 Barn- och utbildningsnämnden: 7/2
 Bygg- och miljönämnden: 7/2
 Kultur- och fritidsnämnden: 19/1, 9/2
 Socialnämnden: 7/2

Politiska sammanträden i januari och februari

Sportlov i Salem med 
massor av roliga aktiviteter
Sportlovsbio på Murgrönan i Salems bibliotek hela 
veckan. Sportlovet 2023 är mellan den 27 februari 
och 3 mars. Läs mer om aktiviterna på salem.se

Frågestund för allmänheten 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 
är det frågestund för allmänheten kl. 19. Alla kom-
muninvånare kan ställa en fråga som berör något 
inom fullmäktiges ansvarsområde. Man får endast 
ställa en fråga vid samma tillfälle. Frågan ska märkas 
“Fråga till fullmäktige” och lämnas till kommunen 
senast måndagen före sammanträdet.

Sammanträdena börjar kl 19 om inget
annat meddelats. Allmänheten kan 
inte delta vid ärenden som gäller 
myndighetsutövning eller omfattas av 
sekretess. Kommunstyrelsens sam-
manträden är inte öppna för
allmänheten.
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Nu har Salems nya 
e-tjänst för bygglovs-
ärenden lanserats!

Salems kommun satsar på 
digitalisering och att förenkla 
kontakten mellan kommun 
och medborgare. Ett steg i 
denna riktning är vår nya 
e-tjänst för bygglovsärenden 
som vi lanserade i början på 
december månad. 

Vi vill göra det enkelt för med-
borgare och företag att skicka i, 
hantera och följa sin bygglovsan-
sökan, och samtidigt underlätta 
arbetet för våra bygglovshandläg-
gare.

En samlad tjänst
Utöver att söka bygglov och utföra 
samtliga ärenden digitalt kan du 
som sökande exempelvis följa 
din ansökan steg för steg, skicka 
in kompletteringar, boka in möte 
med din inspektör och kommu-
nicera med din handläggare. När 
något nytt har hänt i ditt ärende 
kommer du att få avisering via 
e-post eller din digitala brevlåda.

E-identifikation
Bank-ID krävs för att du ska kunna 
använda dig av tjänsten och iden-
tifiera dig på ett säkert sätt. Se 
också till att du har en digital brev-
låda för myndighetspost (t.ex. Min 
myndighetspost eller Kivra) så att 
du kan ta emot meddelanden via 
e-tjänsten. Läs mer på minmyn-
dighetspost.se eller kivra.se. Om 
du inte har möjlighet att skaffa 
bank-ID kan du kontakta kommu-
nens växel på 08-532 598 00.

Mer information om bygglov
Vill du bygga nytt, ändra eller 
riva? Du hittar all information om 
bygglov, bygglovsbefriade åtgär-
der mm på salem.se/bygganytt

Så här prioriterar vi arbetet
Generellt ska plogning påbörjas vid tre 
centimeter blötsnö alternativt fem centime-
ter torrsnö. Utkallning sköts av en jourtjänst 
som bedömer läget baserat på väderlek 
och förhållandena på vägnätet. Att snöröja 
och sanda hela kommunen efter ett snöfall 
kan ta upp till tolv timmar efter att snöfallet 
upphört.

Plogning och halkbekämpning av huvudgator 
med kollektivtrafik och gång- och cykel-
banor är första prioritet. Samtidigt plogas 
parkeringsanläggningar i Salem centrum och 
Rönninge centrum. Branta backar, korsningar, 
övergångsställen och busshållplatser priorite-
ras också. Detta följs sedan av lokalgator. På 
grund av miljöskäl används vägsalt så lite som 
möjligt på kommunens vägar, men vid behov 
på prioriterade vägar samt bussgator.

Inom cirka 5 timmar från det att plogningen 
har påbörjats är ambitionen att bussgator ska 
vara plogade. Inom cirka 8 timmar ska gång- 
och cykelvägar vara plogade medan övriga 
vägar ska vara åtgärdade inom 10 timmar. 
När plogningen startar kan variera, beroen-
de på bland annat väderlek, snödjup samt 
prioriteringsordningen på gatorna. Sandning 
och halkbekämpning sker vid behov efter att 
man har plogat.

Kommunens arbete med snöröjning 
och halkbekämpning
Vad vore en vinter utan snö? Dessvärre resulterar kraftigt snöfall ofta i tillfälli-
ga problem på gång- och cykelvägar, samt bilvägar. Såhär arbetar kommunen 
med snö- och halkbekämpning och så kan du som invånare kan hjälpa till!

Det tar tid att snöröja 
– felanmäl inte för tidigt
Vi tar emot din felanmälan så snart vi kan 
men det tar i regel ca 10 timmar att snöröja 
hela kommunen från det att plogning startar. 
Först därefter kan vi ta emot och hantera din 
felanmälan. 

Så hjälper du till för ett framkomligt Salem

Bilist
Det är viktigt att följa parkeringsregler för 
att plogning ska kunna göras på ett bra sätt, 
både dag- och nattetid. Tänk på att ha rätt 
utrustning, såsom vinterdäck. Anpassa ditt 
körsätt efter väglag och väder, var ute i god 
tid och planera din resa.

Cyklist
Anpassa ditt körsätt efter väglaget och 
vädret. Tänk på att använda rätt utrustning 
- reflex och vinterdäck - när det blir mörkare 
och halt. Ställ undan din cykel om du inte 
planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som 
lämnas på en gång- eller cykelbana eller i ett 
cykelställ hindrar för snöröjning.

Gående
Använd reflexer och broddar när det blir 
mörkt och halt. Var ute i god tid och planera 
din resa.


