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Hjälp våra 
sjöar och hav

Karin Holmström 
– årets kulturstipendiat

Vad gör kommunens 
säkerhetssamordnare? 
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Boka in lördag den 27 augusti i 
 kalendern, för då är det  äntligen 
dags för Salemsdagen att gå av 
stapeln igen. Salemsdagen har inte 
anordnats sedan 2019 och vi ser 
 därför extra mycket fram emot att 
träffa våra kommuninvånare och ha 
en fin dag tillsammans med upp
trädanden, utdelning av utmärkelsen 
Årets företagare med mera. 

Om du inte tidigare gjort ett besök till 
 Skönviksparken under Salemsdagen så är det 
hög tid att ändra på detta! Med anledning 
av pandemin har Salems kommun inte haft 
möjlighet att anordna Salemsdagen sedan 
2019, då dagen bjöd på strålande sol, roliga 
uppträdanden, glada barn och spännande 
möten. Nu hoppas vi på en minst lika lyckad 
dag i år!

Årets Salemsdag
Vi kommer ha ett flertal olika prova på 
aktiviteter i parken och härliga uppträdanden 
på scenen. Som vanligt kommer kommunens 

politiska partier, företag och föreningar att 
finnas närvarande i Skönviksparken, och pri
set för årets företagare delas ut. Hembygds
föreningen håller fiket i Villa Skönvik öppet 
hela dagen och i kommuntältet kommer 
energi och klimatrådgivningen besvara frågor 
och komma med klimatsmarta tips, och med
arbetare i kommunen kommer finnas på plats 
för att besvara frågor om exempelvis bygglov 
och byggprojekt mm. Rönninge Show Chorus, 
som är en av världens bästa barbershopkörer, 
kommer att avsluta Salemsdagen på scen i 
Skönviksparken. Kören grundades 1983 och 
sjunger allt från gamla goda julsånger till 
jazziga ratpackarrangemang. De har nått 
stora framgånger såväl regionalt som inter
nationellt (senast med VMguld 2019!) inom 
sångstilen barbershop. Konferencier under 
dagen är Rickard Broberg, en av våra lokala 
underhållare. I kommuntältet kommer en 
 ”giveaway” att delas ut för att fira att vi nu
mera är fler än 17 000 invånare i kommunen.

Historiken om Salemsdagen
Salemsdagen startade 1998 som ett av 
projekten inom ”Salem Kulturförort”  som 
var en del av det stora firandet ”Stockholm 
– Europas Kulturhuvudstad  1998”. Initiati

vet till denna stadsfest kom från SvenOlov 
Slottenäs och sedan 1999 har Skönviksparken 
varit platsen. Syftet var att samla Salems 
föreningar och företagen vid ett tillfälle om 
året så man kunde visa upp sin verksamhet 
för alla i Salem.

Har du frågor om Salemsdagen? Kontakta 
Annika Holmertz, fritidskonsulent, på annika.
holmertz@salem.se eller 08532 599 13.
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Kommunens rapport om 
laddinfrastruktur ute på 
remiss
Salems kommun har tagit fram 

en rapport om laddinfrastruk

tur för billaddning på allmänna 

 platser. Rapporten tydliggör 

vilken roll kommunen har och 

vilken roll marknaden har vid 

utbyggnad av laddinfrastruktur. 

Planen pekar också ut ett antal 

platser som kan vara lämpliga att 

bygga ut laddinfrastruktur på. 

 Rapporten är ute på remiss 16 

juni16 september. Vill du veta 

mer om rapporten och lämna 

eventuella synpunkter? Besök 

salem.se/laddinfrastruktur

Glöm inte bort alle-
mansrätten i sommar! 

Tack vare allemansrätten kan 

vi röra oss nästan helt fritt i den 

svenska naturen. Men allemans

rätten fungerar bara om alla 

tar eget ansvar för att bedöma 

vad som är lämpligt just här och 

nu, genom att läsa landskapet 

och bedöma situationen. Olika 

aktiviteter, platser och tidpunkter 

avgör vad du kan göra eller inte, 

till exempel cykla, tälta, elda, 

klättra eller plocka blommor. 

Tillsammans är det vårt gemen

samma ansvar att använda denna 

gamla sedvana med omtanke, 

därför är det viktigt att ta reda på 

vilka rättigheter och skyldigheter 

som ingår i allemansrätten. 

■ Läs mer på naturvardsverket.se 

/allemansratten

Inga politiska samman-
träden i juli–augusti 

Under juli och augusti månad 

sker inga politiska sammanträ

den. De återupptas igen med 

start september månad. Om du 

vill veta exakta datum, besök 

salem.se/sammantradesdagar.

Nu är Salemsdagen 
äntligen tillbaka!

Välkomna tillbaka till 
ungdomsmottagningen!

Kontakta oss om du har synpunkter eller tips till tidningen, kommunikation@salem.se. Tidningen går också att läsa på  
www.salem.se/tidning REDAKTION: Emily Li, emily.li@salem.se. OMSLAGSFOTO: Salems kommun. 
AN SVARIG UTGIVARE: Mats Bergström. GRAFISK PRODUKTION: Roxx Communication Group AB. TRYCK: Stibo Complete. 
SALEMS KOMMUN Säby Torg 16, 144 80 Rönninge, tel 08532 598 00, fax 08532 598 87, info@salem.se

Rönninge Show Chorus, uppträder på Salems dagen den 27 augusti. 
Salems bibliotek har som mål att få våra in
vånare att läsa mer. De försöker öka läsandet 
redan hos barn i ung ålder, och har bland 
annat nära samarbete med barnavårds
centralen och Salems förskolor och skolor. 
Biblioteket har ett stort utbud av traditionel
la böcker, men har även ett brett utbud av 
ljudböcker och emedier att låna.

Biblioteket har dessutom extra öppet enbart 
för förskolor och visningar för alla förskole
klasser då barnen dessutom får en bokgåva. 
Årskurs 2, 4, 7 och 8 är årskurser som biblio
teket regelbundet bjuder in för samarbete, 
det kan handla om att komma på en visning, 
få boktips av barnbibliotekarierna eller tips 
på hur man blir källkritisk.

Ibland behöver man extra stöd för att 
 komma igång med att läsa. Man behöver 
kanske både läsa och lyssna samtidigt. Då 
kan man få hjälp med tillgång till lyssnings
tjänsten Legimus, en tjänst som bland annat 
synskadade har stor glädje av.

Förutom verksamhet för barn och unga 
samarbetar biblioteket med föreningar i 
kommunen som Seniornet, PRO och SPF 
både vad gäller att kunna fortsätta läsa men 
också digital hjälp för att kunna fortsätta ta 
del av samhällsinformation.

■  Följ gärna Salems bibliotek på sociala
medier för boktips mm!
Facebook: Salems bibliotek
Instagram: @salems_bibliotek

Efter ett par år av inställda drop inbesök och 
en pandemi är ungdomsmottagningen nu på 
plats som vanligt och hälsar att väntrummet 
varit tomt utan kommunens ungdomar.

Till ungdomsmottagningen kan du vända dig 
till om du har frågor om sex, relationer eller 
mår dåligt och har det svårt. De vänder sig till 
ungdomar och unga vuxna upp till 23 år. När 
du besöker dem kan du få träffa deras barn
morska Vera eller någon av deras kuratorer 
Rakel och Madeleine. De erbjuder dropin 
varje tisdag mellan 16.30 och 18.00, då kan 
du ställa frågor, testa dig för könssjukdomar 
och graviditet, hämta kondomer, få ett dagen 

efterpiller eller förnya recept om du redan 
har preventivmedel.

För att boka en tid till barnmorska kan du 
antingen:
1. Ringa någon av oss 
(mån, tis och tors kl 11–12)
2. Gå in och boka tid själv via 1177.se 
(bankID behövs) 
3. Eller chatta med oss via appen 
”Alltid öppet”

■  Vera Rönström, barnmorska, 
08123 672 54. 
Rakel Sarihan, kurator, 070723 94 87

Du som är upp till 23 år kan vända dig till 
ungdomsmottagningen med dina frågor. 
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Salemsdagen 27 augusti 
i Skönviksparken

Kl 12.00 Dansa för livet  förening

Kl 12.15 Kulturskolan uppträder

Kl 12.40 Kören Rönninge Rabarber  

 uppträder

Kl 13.00 Orkesterpop spelar sina  

 “greatest hits” för alla barn

Kl 13.50 Utdelning av pris för årets  

 företagare

Kl 14.00 Kulturskolan uppträder

Kl 14.40 Countrybandet Country  

 Catz & Hardtimes uppträder

Kl 15.20 Fritidsgården uppträder  

 med sång, gitarr och rap

Kl 15.30 Broberg underhåller

Kl 16.00 VMvinnarna i Barbershop,  

 Rönninge Show Chorus,  

 avslutar Salemsdagen!

”Genom att läsa tänker du mer 
och blir smartare”
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Vad gör kommunens 
säkerhetssamordnare?
Vi har pratat med Richard Buske, kommunens tf säkerhetssamordnare

Säkerhet och god krisberedskap har blivit alltmer uppmärksammat. I Salem 
har vi en säkerhetssamordnare som ansvarar för säkerhetsskydd, brand
skydd, totalförsvar och krisberedskap. Vi har pratat med vår tillförordnade 
säkerhetssamordnare om hur man ska agera vid en kris eller extraordinär 
händelse, och vad en kris egentligen är.

Hej Richard! Vad innebär din roll 
som säkerhetssamordnare i Salems 
kommun?
– I rollen som säkerhetssamordnare i Salem 
har jag en nyckelroll för att främja en god 
säkerhetskultur i organisationen. Det hand
lar mycket om att stödja, utveckla samt följa 
upp arbetet med bland annat säkerhets
skydd, informationssäkerhet, kontinuitets
hantering, fysisk säkerhet, brandskydd samt 
totalförsvar och krisberedskap. Utöver det 

deltar jag även i nätverk inom kompetens
området samt bidrar till utveckling och 
förbättring av arbetssätt, säger han och 
fortsätter:

Det är både ett operativt och mycket stra
tegiskt arbete där jag stöttar samtliga verk
samheter inom kommunen när det gäller 
säkerhetsrelaterade frågor. Det är mycket 
utrednings och analysarbete som görs, och 
jag arbetar nära de olika verksamheterna 
för att ta fram styrdokument och verktyg för 
att kunna jobba inom de flera olika område
na som säkerhet spänner över.

Vad är en kris egentligen?
En kris är en extraordinär händelse som 
drabbar många människor, det kan vara 
en händelse som hotar grundläggande 
funktioner, som elförsörjning eller kommu
nikation, eller som allvarligt hotar demokra
ti, miljö, hälsa, fred eller stora ekonomiska 
värden. En kris kan också vara en händelse 
som äventyrar eller hotar förtroendet för 
kommunen och de värden som vi står för. 
Det sker regelbundet saker som avviker från 
det normala runt om i våra verksamheter, 
men i de flesta fall kan dessa hanteras i den 
ordinarie verksamheten och därför definie
ras de inte som kris.

Om vi bedömer att det kan eskalera, till 
exempel genom stort medieintresse, eller 
om samordning av resurser utanför den 
aktuella förvaltningen krävs, ska kommu
nens krisledning informeras och vid behov 
aktiveras. En grundläggande princip är att 
en kris ska hanteras där den inträffar och 
av personerna som är närmast berörda och 

ansvariga. All verksamhet ska fortsätta som 
vanligt, så långt det är möjligt.

Vad är kommunens ansvar vid kriser 
som innebär exempelvis elbortfall och 
ingen vattenförsörjning?
Kommunens verksamheter måste fungera 
även under krissituationer, det gäller bland 
annat äldreomsorg, vattenförsörjning, 
fjärrvärme, räddningstjänst och skola. 
Kommunen planerar och övar för att kunna 
upprätthålla verksamheterna även under 
krissituationer. Vi har även gjort en risk och 
sårbarhetsanalys för att kunna förbereda 
organisationen. Utifrån vår analys har vi 
skapat ett handlingsprogram för trygghet 
och säkerhet som handlar om hur kriser och 
extraordinära händelser ska hanteras. Vårt 
handlingsprogram innehåller även en plan 
för olycksförebyggande och brottsförebyg
gande arbete.

Vad är god krisberedskap i hemmet?
Den svenska krisberedskapen bygger på att 
alla tar ett gemensamt ansvar för sam
hällets och vår egen säkerhet. Det egna 
ansvaret innebär att du ska vara förberedd 
på att kunna hantera en svår situation och 
klara de omedelbara behov som kan upp
stå. För att klara att ta hand om sig själv och 
sina närmaste, åtminstone i det inledande 
skedet av en kris, är det bra att förbereda 
sig. God krisberedskap är otroligt viktigt! 
Det kan innebära att se till att ha ett förråd 
av sådant som du själv behöver, till exempel 
mat, mediciner, batterier och stearinljus. 
Tänk igenom vad du behöver ha hemma, 

det gäller även för exempelvis dina husdjur.
Det är bra att kontrollera på vilket sätt du 

kan ta till dig information och nyheter om 
en pågående samhällskris, till exempel med 
hjälp av en batteridriven radio. Ha också 
en hink med lock eller en plastdunk för att 
kunna hämta vatten i.

Vid en kris kommer hjälpen från samhäl
let först att gå till dem som bäst behöver 
den, så de flesta måste vara beredda på att 
kunna klara sig själva ett tag. Den svenska 
regeringen anser att alla människor som 
inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en 
allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för 
den egna försörjningen i en vecka. Men 
regeringen tar också hänsyn till att vi alla 
har olika förutsättningar, likväl som att vi 
alla kommer att behöva hjälpas åt. Den 
viktigaste tillgången vid en samhällskris är 
andra människor. Du kan hjälpa till genom 
att exempelvis se efter att dina närstående, 
grannar och andra i din närhet är trygga och 
i säkerhet.

Gränsen för var ditt ansvar upphör och 
var samhället tar vid går inte att fastställa 
exakt. Det beror på många faktorer, bland 
annat vad det är som hänt och hur långvarig 
krisen är.

Vad bör finnas i en krislåda?
Se gärna till att ha en krislåda med förnöd
enheter innehållandes bland annat vatten, 
mat, gaskök, kommunikation och en värme
källa. Se över vilka förutsättningar du har i 
ditt hem och närområde just nu. Finns det 
småbarn eller husdjur i hushållet? Behöver 
någon daglig medicin, specialkost eller har 
andra viktiga behov? Har du medicin som 
måste förvaras i en viss temperatur och hur 
löser du det vid ett långvarigt strömavbrott? 
Offentliga grillplatser kan användas för att 
laga mat, vet du om det finns någon sådan 
nära dig? Har du en vattenkälla i närheten 
av ditt hem? Prata gärna med grannar och 
se om ni kan lösa delar tillsammans.

I september är det krisberedskaps-
veckan, vad är det?
Varje år anordnar myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) kris
beredskapsveckan, en årlig informations
kampanj som ska öka människors mot
ståndskraft inför samhällskriser och ytterst 
krig. I slutet på september är det dags för 
årets kampanj med tema mat, så under 
vecka 39 kommer vi genomföra ett antal 
aktiviteter inom ramen för krisberedskap, 
bl.a föreläsningar och föreställningar, både 
för våra medborgare men även internt inom 
organisationen för våra medarbetare. 

■ Läs mer om aktiviteterna som planeras 
inför krisberedskapsveckan på salem.se/
krisberedskapveckan

Richard Buske, tf säkerhetssamordnare.

Det kan vara en god idé att investera i en krislåda med förnödenheter som t.ex vatten, mat, gaskök, kommunikation och en värmekälla.
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Sommarlovsaktiviteter på 
salem.se/sommarlov 
Här finns aktiviteter ända fram 
till skolan börjar i augusti. 
 Information om aktiviteterna 
finns även i en broschyr som 
delats ut i alla skolor innan 
sommarlovet, men finns även att 
hämta på  biblioteket, fritids
gården Huset och receptionen i 
kommunhuset.

Ändring i evenemangs
kalendern
Utställning på Salems  bibliotek
15/6–9/8 Utställningen “Salem 
Snapshots” har ersatts med 
en utställning av årets kultur
stipendiat, Karin Holmström.

■ Juli

Biblioteket
4 Sommarboken kl. 10–12, 
Salems bibliotek har extraöppet 
för barn och unga och deras 
föräldrar.

7 Skrivarverkstad med förfat
tare Annika Widholm kl. 13–15, 
Skrivarverkstad med författare 
Annika Widholm som ger sina 
bästa författartips! För barn 9–13 
år. Föranmälan krävs. Läs mer på 
bibliotek.salem.se.

11 Sommarboken kl. 1012, 
Salems bibliotek har extraöppet 
för barn och unga och deras 
föräldrar.

18 Sommarboken kl. 10–12, 
Salems bibliotek har extraöppet 
för barn och unga och deras 
föräldrar.

25 Sommarboken kl. 10–12, 
Salems bibliotek har extraöppet 
för barn och unga och deras 
föräldrar.

Hembygdsföreningen
Lördagar och söndagar till och 
med 21 augusti kl 11–15, Öppet 
hus på Lundby.

6/7 kl 13, Visning av Säby 
 begravningsplats

7/7 kl 11–16, Visning av Salems 
kyrka och nya orgeln. Kyrko
gårdsvandring, kaffeservering.

14/7 kl 11–16, Visning av Salems 
kyrka och nya orgeln. Kyrko
gårdsvandring, kaffeservering.

20/7 kl 13, Visning av Säby 
begravningsplats

21/7 kl 11–16, Visning av Salems 
kyrka och nya orgeln. Kyrko
gårdsvandring, kaffeservering.

23–24/7, Utställning “Då och Nu”
28/7 kl 11–16, Visning av Salems 
kyrka och nya orgeln. Kyrko
gårdsvandring, kaffeservering.

31/7 kl 17, Botvidsvandring till 
Botvids källa från Salems kyrka.

För mer information, se 
www.salemhembygd.se.

Säby sim- och sporthall
28 kl 10.00, akrobatik/cirkus
show. Cirkuspiraten uppträder 
med sina cirkuspedagoger, med 
efterföljande workshop (se ned
an). Stora salen, Säby sim och 
sporthall.

28 kl 11–13, workshop efter 
akrobat/cirkusshowen. Prova på 
jonglering, trapets, tyg, balans 
och mycket mer. Gratis aktivitet, 
ingen föranmälan.

■ Augusti

1 kl 13, Fjärilar vid Lundby, 
besök salemhembygd.se för mer 
information

1 Sommarboken kl. 1012, 
Salems bibliotek har extraöppet 
för barn och unga och deras 
föräldrar!

7 Vällingedagen kl 11, gudstjänst, 
kl 12.30 visning av slottet, besök 
salemhembygd.se för mer 
information

8 Sommarboken kl. 10–12, 
Salems bibliotek har extraöppet 
för barn och unga och deras 
föräldrar!

8 Tecknarworkshop med Karin 
Eriksson kl. 13–15, illustratör 
Karin Eriksson lär dig teckna 
människor och djur! På Salems 
bibliotek, för barn 913 år. 
Föranmälan krävs. Läs mer på 
bibliotek.salem.se.

9 Tecknarworkshop med Karin 
Eriksson kl. 13–15, illustratör 
Karin Eriksson lär dig teckna 
människor och djur! På Salems 
bibliotek, för barn 9–13 år. 
Föranmälan krävs. Läs mer på 
bibliotek.salem.se.

11 Bellmansfirande vid Plask
dammsparken kl 18.30. Under
hållning med Bengt Jonshult, 
trubadur och Bellmanskänna
re. Tag med picknickkorgen! 
Arrangör: Salems Teater och 
musikförening.

14 kl 13, Fjärilar vid Lundby, 
besök salemhembygd.se för mer 
information

20 kl 14–16 på utebanorna i 
Nytorp (i tennishallen vid dåligt 
väder). Välkommen på Tenni
sens dag! Rönninge Tennisklubb 
arrangerar återigen Tennisens 
dag, där alla som vill testa 
tennis är välkomna! Läs mer på 
 ronningetk.se

24/8–13/9 “Salemsskolan 
och Harry Potter”, utställning 
med Salemsskolan på Salems 
bibliotek

27 Salemsdagen, kl 12.00–16.30 
i Skönviksparken, Rönninge. Möt 
Salems föreningar, företagare 
och kommun. Underhållning 
med bl a Rönninge Show Chorus, 
Orkesterpop underhåller för 
barnen, Kulturskolan (Mer infor
mation om Salemsdagen finns 
på sidan 2 i detta nummer).

28 Barnteater kl 11 och ev 13. 
Cirkus Tigerbrand “Lilla Lejon” på 
Glassbaren Rönninge, Central
vägen 2. Arrangör: Mittforum. 

På G i Salem: juli–augusti
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

Silver är ett antibakteriellt grundämne som 
är klassat som biocid (”livsdödare”) och är 
därmed mycket giftig för levande organis
mer, och kan ge skadliga effekter både på 
oss människor och miljön redan vid låga 
halter. Det finns idag en mängd produkter 
som innehåller antibakteriellt silver för 
att bland annat förhindra lukt. Silver kan 
finnas i produkter och plagg vi använder 
dagligen, till exempel träningskläder, skor, 
strumpor,  klädimpregnering, madrasser, 
handdesinfektion, tandborstar, deodoranter, 
vattenreningsprodukter, skärbrädor, disk och 
tvätt maskiner, med mer.

Silver skadar våra sjöar och hav
Antibakteriellt silver från behandlade textilier 
tvättas bort redan vid de första tvättarna och 

är idag den största kända källan till silver in till 
reningsverken. Även silver från andra behand
lade produkter når våra avlopp då exempelvis 
skärbrädan diskas. Om vattnets kretslopp 
ska vara hållbart på sikt behöver mängden 
silver in till reningsverken minska med mer än 
hälften.

Vad kan du göra för att undvika silver?
Välj miljömärkta produkter, återbruka och 
framför allt undvik produkter innehållande 
silver då de kan läcka silver till avloppet. 
Silver som når avloppet hamnar i slutän
dan i det näringsrika slam som avskiljs vid 
reningsprocessen och är tänkt för gödning 
på åkermark  eller så passerar silvret genom 
reningsverket och skadar våra sjöar och 
hav. Varje gram  silver som inte släpps ut i 

avloppet gör skillnad och därför är det viktigt 
att ta reda på om en produkt du använder 
innehåller silver.

Hur vet du att produkten är 
 behandlad med silver?
Produkterna kan vara märkta med texter 
såsom ”behandlar eller motverkar dålig lukt”, 
“antibakteriell eller bakteriedödande” eller 
liknande. Fråga i butiken om du känner dig 
osäker på om en vara kan innehålla silver. De 
som säljer en produkt har skyldighet att infor
mera om vilken biocidbehandling produkten 
har genomgått om konsumenten begär det. 
Informationen ska lämnas inom 45 dagar.

Vid frågor, kontakta miljö och samhälls
byggnadsförvaltningen på msb@salem.se 
eller via växeln på 08532 598 00.

Försök undvika produkter som innehåller silver, och hjälp våra sjöar och hav.
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Hjälp våra sjöar och hav 
– undvik produkter innehållande silver
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– Jag blev så glad att jag skruvade upp 
musiken och började dansa med penslarna i 
ateljen, säger Karin Holmström.

Kultur och fritidsnämnden ger Karin 
Holmström 2022 års kulturstipendium med 
följande motivering: ”Karin Holmström är 
konstnärinna från Rönninge som arbetar med 
spännande motiv som exempelvis vilda djur, 
kvinnor och stadsmiljöer. Men hon arbetar 
även med andra konstnärliga inriktningar som 
skriva böcker, designa kläder och föremål. 
Hennes starka klara bilder lyser upp det 
rum de finns i. Genom sina utställningar 
både lokalt, i landet runt, internationellt, på 
internet, på marknader och genom öppna hus 
i hemmet har hon spridit sina spännande och 

vackra bilder. Genom att visa upp sin konst för 
många har hon inspirerat till både att skapa 
och att uppleva konst.”

■ Om kommunens kulturstipendium 
Kulturstipendiet utdelas som stöd och 
uppmuntran för förtjänstfulla eller lovande 
insatser inom vetenskap, konst, litteratur, 
musik, teater, dans, journalistik, fortbild
ning eller för annan betydelsefull insats. 
 Stipendiet kan tilldelas förtjänt person/ 
personer som gagnar eller har gagnat 
kommunen och dess innevånare. Stipendiet 
är på 10 000 kr och delades ut av Kultur 
och fritidsnämndens ordförande Andreas 
Lundvall.

Stort grattis 
årets kulturstipendiat, 
Karin Holmström!
Salems kommuns kulturstipendium 2022 tilldelas konstnär 
Karin Holmström. Karin bor i Rönninge och är verksam som 
konstnär som ställer ut i sitt hem. Stipendiet på 10 000 
kronor delas årligen ut till en förtjänt person/personer som 
gagnar eller har gagnat kommunen och dess innevånare.

Konstnären och Rönningebon Karin Holmström är 
årets vinnare av kommunens kulturstipendium. 

Tibells plats 
– döpt efter kvinnan som 
tog järnvägen till Rönninge

I april månad stod ”Tibells plats” 
färdig i Rönninge centrum, utanför 
ingången till pendeltågsstationen. 
 Platsen är uppkallad efter  Wilhelmina 
af Tibell som ägde bland annat 
Uttringe och Rönninge gårdar. Till
sammans med andra stora jordägare 
verkade hon för och lyckades få järn
vägen dragen i nuvarande sträckning 
förbi Rönninge.

Station och post etablerades här 
år 1888 och därefter  utvecklades 
 Rönninge stationssamhälle. 
 Wilhelmina af Tibell har kommunen 
mycket att tacka för – inte bara för 
utvecklingen av samhället utan även 
för att hon dokumenterade Rönninge 
och Uttringes historia med sin skrift 
”Beskrifning över Rönninge och 
Uttringe”.

Nu har kommunen rest en sten med 
en informativ text om Wilhelmina på 
Tibells plats vid pendeltågsstationen. 
Denna informationsplats är skapad 
av konstnären Hadar Tilja, Rönninge. 
Platsen kommer att kompletteras 
med en gatlykta som stått vid den 
ursprungliga tågstationen. Vi planerar 
att inviga platsen med en Tibelldag. 
Mer information kommer publiceras 
på salem.se
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