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Möt väktaren Big M
I Salem arbetar vi mycket med trygghetsskapande insatser så att våra 
 medborgare kan känna sig trygga, och bland dem har vi exempelvis en 
väktare som arbetar fyra dagar i veckan. Han heter Mahsum, eller som 
ungdomarna i kommunen kallar honom, Big M eller Masse.

Berätta lite mer om dig själv. Vem är du?
– Jag heter Mahsum Tepe, jag är 25 år 

och bor i grannkommunen. Jag är nyutex
aminerad som fritidsledare med inriktning 
socialpedagogik och arbetar som väktare 
inom Salems kommun.
Hur länge har du arbetat som väktare i 
kommunen? 

– Jag har arbetat som väktare här i Salem 
sedan  oktober 2020 och just nu jobbar 
jag fyra eftermiddagar och kvällar i veckan 
inklusive lördagar. Jag har tidigare arbetat 
som elevassistent i fyra år och har precis 
pluggat klart, jag studerade till fritidsledare 
med socialpedagogik som inriktning.
Hur kommer det sig att du valde att 
 studera till fritidsledare med socialpeda-
gogik som inriktning? 

– När jag arbetade som elevassistent såg 
jag att det behövdes göras mer för barnen 
och ungdomarna, och därför valde jag den 
vägen. Jag tycker det är otroligt viktigt. Jag 
har alltid arbetat med barn och unga, bland 
annat i grundskola och förskola. Under den 
tiden lärde jag mig väldigt mycket, det är 
påtagligt hur elever behöver hjälp för att 
utvecklas och främst behöver de tid, vad det 
än gäller är det en process som inte går över 
en natt och det har jag stor förståelse för.
Hur ser ett vanligt arbetspass ut?

– Jag börjar min dag på biblioteket och 
kommunhuset, sedan tar jag oftast en 
runda vid Skönviksparken där det är mycket 
aktivitet på sommaren, jag besöker även 
fotbollsplanerna vid Berga och Salems
vallen och där är det ofta samma ungdo

mar som hänger. Annars besöker jag ofta 
Rönninge torg där jag kollar läget, pratar 
med ungdomarna och ber dem vara försik
tiga och visa hänsyn till boende i området. 
Jag brukar även besöka Fritidsgården när 
det är öppet och där pratar jag både med 
personal och ungdomar. I övrigt åker jag 
runt kommunen och besöker bland annat 
skolgårdar och parker, där jag ser till så att 
det inte sker skadegörelse eller annat. Jag 
tycker dock att vi ser en positiv utveckling 
i Salems kommun, och det är tack vare ett 
gott  samarbete mellan oss och kommunen. 
Du har precis tagit en examen inom social
pedagogik, hur hjälper din utbildning dig 
på jobbet?

– Min utbildning har hjälpt 
mig otroligt mycket, jag har 
fått lära mig saker och kun
skaper som hjälper mig i hur 
jag ska arbeta med ungdomar, 
hur man får deras förtroende, 
hur man kan hantera konflikter professi
onellt och hur man ska bemöta unga. Jag 
tror att det är min vilja att verkligen lära 
känna ungdomarna som lett till att jag 
fortfarande har kontakt med de elever och 
unga jag hjälpt under åren. De ser mig som 
en väktare och person de kan vända sig till 
och prata med, och jag tror mitt tillväga
gångssätt gjort att jag blir lyssnad på och 
blir visad respekt. 
Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det bästa är ungdomarna, helt klart. När 
jag träffar på dem runt om i kommunen 
och pratar med dem, ger dem råd och hjäl

per dem så känner jag att jag gör skillnad. 
Ibland behöver de bara någon att prata 
med allmänt. De har till och med smek
namn för mig, säger Mahsum och skrattar:

– För dem är jag Big M eller 
Masse.
Vad finns det för utmaningar 
med arbetet som väktare? 

– Det kan vara rätt ut
manande när det är stora 
grupperingar och när man 

måste hantera de svåra situationerna. 
Ibland måste jag gå emellan när det är 
många människor som vill göra sig hörda. 
Men även här kommer min utbildning till 
nytta, för jag har lärt mig hur jag ska göra 
så att alla får känna sig hörda och det gör 
att vi kan gå till botten med problemet eller 
diskussionen som uppstått.
Finns det något mer du vill tillägga?

– Det vi gör i arbetet på Cubsec (väktar
bolaget, reds. anm) är att skapa trygghet i 
kommunen, vi vill att ungdomarna ska ha 
det bra tillsammans och att man känner sig 
trygg i området där man bor. 
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”DET BÄSTA MED 
MITT JOBB ÄR 

UNGDOMARNA”
– MAHSUM TEPE

Mashum Teme, eller Big M eller Masse, som ung
domarna kallar honom, är väktare i kommunen.
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Missa inte grannsam-
verkansutbildningen!
Tillsammans med lokalpolis
området Södertälje och Söder
törns brandförsvarsförbund 
bjuder vi in till utbildningskväll 
för nya och rutinerade grann
samverkare. Grannsamverkan är 
en effektiv brottsförebyggande 
metod som går ut på att minska 
vardagsbrottsligheten och 
göra bostadsområdena mindre 
attraktiva för tjuvar. Enligt 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
minskar grannsamverkan risken 
för inbrott med i genomsnitt 26 
procent. När? Måndag den  
18 oktober kl 18.0020.00.  
Var? Digitalt! Länk skickas iväg 
innan utbildningen. 

■ För mer information och 
 anmälan se www.salem.se/
grannsamverkan.

Följ Salems kommun 
på sociala medier
På Facebook och Instagram 
lägger vi regelbundet ut infor
mation om vad som händer i vår 
kommun, tips på vad man kan 
hitta på, och mycket mer. 

■ Följ oss gärna på Facebook 
(Salems kommun) och Instagram 
(@salems_kommun).

Det finns stöd för  
dig som anhörig
Att leva nära någon som inte 
klarar vardagen på egen hand 
kan innebära olika utmaningar. 
Som anhörig kan du behöva 
veta vart du ska vända dig i olika 
frågor. Du kan också behöva 
stöd för egen del. Du behöver 
inte vara släkt med den person 
du stöttar.
Vad kan du få hjälp med?
• enskilda samtal för stöd och 

vägledning i din situation
• tips om vart du kan vända dig 

med olika frågor
• möjlighet att träffa andra 

 anhöriga i liknande situation
Stödet är kostnadsfritt. Sam
talen dokumenteras inte och 
anhörigkonsulenten har tyst
nadsplikt.

■ Kontakta anhörigkonsulent 
Anneli Ritter på 08-532 594 89 
eller anneli.ritter@salem.se.

Dags att nominera till  
årets idrottsstipendium!
Varje år utser Kultur- och fritidssnämnden 
en vinnare av kommunens idrottsstipendi
um. Idrottsstipendiet kan utdelas och för 
förtjänstfulla eller lovande insatser eller 
gärningar, till ledare, eldsjäl, förening eller 
aktiva inom idrottsrörelsen i Salems kom
mun. Stipendiet kan utdelas till person som 
är verksam inom idrottsrörelsen i Salems 
kommun eller till aktiv boende i Salem som 
är aktiv i förening som ej finns i Salem. 

Den sammanlagda stipendiesumman är på 
10 000 kr.

■ Ansökan eller förslag på stipendiat med 
motivering ska skickas till Salems kultur- 
och fritidsenhet, 144 80 Rönninge, eller via 
e-post till fritidskonsulent Annika Holmertz 
på annika.holmertz@salem.se, senast den 
15 oktober. 

Skicka in din nominering för årets idrottsstipendium! Sista dag är den 15 oktober.

Håll utkik efter årets krisberedskapsvecka 
I år startar krisberedskapsveckan den 
27 september och pågår hela vecka 39. 
Den instiftades av MSB, myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, för att öka 
människors motståndskraft inför samhälls-
kriser och ytterst krig. 

Tiden med covid19 har gjort det tydligt 
för många hur det känns när vardagen 
vänds upp och ner, och gett en ökad insikt 
om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Un
der pandemin har påtagligt fler människor 
än vanligt agerat ansvarsfullt genom 
vardagsgärningar, som att handla åt en 
granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga 
motståndskraft som Krisberedskapsveckan 
vill främja. Var och en behöver fortsätta att 
ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. 

Vi behöver också engagera oss lokalt så att 
vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

I Salems kommun kommer en del aktivi
teter att ske både i våra sociala kanaler och 
i kommunen, allt kommer att finnas samlat 
på salem.se/krisberedskapsveckan.
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Vet du var ditt närmaste skyddsrum finns?
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Information från de politiska partierna
På detta uppslag hittar ni information från de politiska partierna i Salem. Texterna är skrivna av  
partierna själva och representerar deras åsikter.

Rönningepartiet 
Vi vill att Salem växer och 
utvecklas. Och vi vill att det sker 

på ett klokt och balanserat sätt, med det 
gröna och småskaliga i fokus. 

Gammalt och nytt sida vid sida. När man 
förtätar ett område med hundraåriga 
traditioner krävs kunskap och fingertopps-
känsla. Respekt och ansvar för kulturvärden 
är centralt för oss, eftersom många trivs i 
en miljö där gammalt och nytt samsas. 

Bygg en ny sim och  sporthall. Möjlig
heter till hälso- och motionsaktiviteter är 
viktigt. En ny sim- och sporthall är absolut 
nödvändigt för att möta framtidens krav på 
standard och kapacitet.

Stoppa maktkoncentra tionen. I arbetet 
med kommunens  detaljplaner har makten 
nu flyttats från Bygg- och miljönämnden 
till Kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket 
minskar inflytandet och insynen för flera 
partier. Denna omotiverade maktkoncen
trationinskränker demokratin. Vi tycker att 
Bygg och miljönämnden ska ansvara för 
det viktiga arbetet med detaljplaner.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna är Sveriges 
snabbaste växande folkrörelse. 

Sverigedemokraterna i Salem och Rönninge 
vill ha en kommun som bygger på samman
hållning. En kommun där man gör sin plikt 
för att sedan kräva sin rätt. En kommun 
som är lyhörd inför medborgarnas behov 
och önskemål.

Några av våra förslag:
• Fler kommunala väktare och ordnings

vakter för centrumverksamheten.
• Ny simhall.
• Folkomröstning om nya Salems centrum.
• Fler ytor för spontanidrott.
• Språkkrav för personal inom äldre

omsorgen.

• Byta ut kommunernas trafiklampor till 
LEDbelysning och mer belysning runt 
motionsspår.

• Sänkta kommunala avgifter för närings
livet.

Är du intresserad av att kunna påverka den 
lokala politiken i Salem och Rönninge?  
Bli då medlem i Sverigedemokraterna: 
sd.se/bli-medlem

Kristdemokraterna
De senaste veckorna har 
skjutvapenvåldet i Sverige nått 

nya nivåer. En polis har mördats och två 
barn har blivit skottskadade. 150 personer 
har dött och 400 skadats. Sverige ligger i 
Europatoppen vad gäller dödsskjutningar. 
Oskyldiga går inte säkra i de gängkriminel
las Sverige.

Ska skjutvapenvåldet försvinna, så 
måste vapnen försvinna. Vi anser därför att 
straffet för grovt vapenbrott ska höjas från 
två till fem års fängelse. Samtidigt borde 
maxstraffet höjas från dagens fem till tio 
års fängelse. Synnerligen grovt vapenbrott 
borde höjas från dagens minst fyra till 
minst tio års fängelse och maxstraffet bör 
vara på lagens strängaste tidsbestämda 
straff, 18 års fängelse, till skillnad från 
dagens maxstraff på ynka sju år.

Den som tipsar Polisen om var vapen 
finns bör dessutom kunna belönas med 
upp till 50 000 kronor. Att få bort vapen 
från gatan är den stora samhällsfrågan 
2021. Det är sorgligt, men inte mindre sant 
för det.

Socialdemokraterna 
Vi Socialdemokrater ser 
det som viktigt att vi alltid 

för en politik där vi tar ansvar både för 
 kommuninvånarnas bästa och för den 
kommunala ekonomin. 

De satsningar som vi vill göra inför de 

närmaste åren speglar våra Socialdemokra
tiska värderingar och håller sig väl inom de 
givna ramarna.

Vi vill att alla våra skolor och förskolor 
ska vara bra och trygga med elever och 
lärare som trivs och utvecklas. Kulturskolan 
ska ha låga avgifter.

Det ska finnas tillräckliga resurser för 
dem som behöver det mest. När du fyllt 
nittio är du välkommen till gemensamt 
boende utan särskild prövning. Är du 
funktionshindrad får du välja den dagliga 
verksamhet som passar dig bäst.

Om anslaget för försörjningsstöd inte 
räcker ska det inte drabba övrig vård och 
omsorg, Salems kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare som erbjuder trivsam 
miljö och goda utvecklingsmöjligheter. 
Fasta vikarier och rätt till heltid ska gälla. 
Vi vill vårda kommunens egendom. Att låta 
den förfalla innebär höga kostnader.

Centerpartiet 
Frihet, demokrati och allas lika 
värde är tyvärr inte en självklar

het överallt och därför något vi alltid måste 
slåss för. Ett kanske litet men ändå viktigt 
steg, är att tydligt markera att vi står upp 
för alla människors lika rätt och värde. 

Vi i Centerpartiet är stolta över att vår 
kommun står upp för det regnbågsflag
gan representerar och hissar den under 
Stockholm Pride, tack vare vår motion i 
kommunfullmäktige. Med våra liberala 
värderingar kan vi skapa en grön och trygg 
vardag där vi ger kraft åt varje människa. Vi 
tror och litar på ett samhälle där människor 
själva är de som bäst vet hur de ska forma 
sina liv.

Vill du också vara med och arbeta för en 
ljusare framtid? Skriv ditt personnummer, 
mejladress och swisha 150 kr till nr  
123 421 85 33 så är du med och bidrar till 
vårt viktiga arbete. 

Vill du veta mer om oss Centerpartiet 
i Salem? Kontakta oss gärna på salem@
centerpartiet.se
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Moderaterna
Spännande planarbete 
framöver. Fullmäktige har 

tagit en strukturplan för projektet “Salems 
stadskärna”. Inom kort kommer avtal med 
ett antal byggare att beslutas. Planupp
drag har också getts för Södra Ekdalen i 
 Rönninge. Nu väntar detaljplanearbete och 
fler  samråd med fastighetsägarna. 

Detaljplaneringen av  Rönninge Kungs
gårdsområdet har avvaktat inspel från den 
största fastighetsägaren. Nu finns emeller
tid underlag för att föra diskussionen fram
åt. Då rester av fornminnen har hittats på 
ängen vid Rönninge Gårds väg som måste 
undersökas. Preliminära uppgifter säger att 
de är från tiden kring år 1500. 

Södra Hallstaplanen har varit ute på 
samråd och ytterligare bearbetning följer. 
Planen är den mest spännande just nu med 
flerbostadshus utmed Salemsvägen och 
en del radhus innanför, samt en förskola 
och inte minst Tvärleden som ska förbinda 
Rönningevägen med Salemsvägen.§ Redan 
nu står det klart att det kommer att bli 
fler stora gatuarbeten i Salemsvägen när 
projektet byggstartas.

Liberalerna
Utmaningarnas tid. Skolan ska 
anpassas till att barn är olika. Digi

talisering ger nya möjligheter till att stödja 
varje elev utifrån sina förutsättningar. I den 
rambudget som fullmäktige beslutade om 
i juni fick Liberalerna igenom en satsning 
2022 på läromedel med 2,5 miljoner och 
en halv miljon till fortbildning av lärarna i 
grundskolan. 

Hösten 2023 tar vi Fågelsångens skola 
i drift, den största enskilda satsningen på 
skolan på länge i Salem. Nu börjar förbere
delserna och under det kommande året ska 
ett antal beslut fattas för hur detta ska ske.

 I sommar har klimatförändringar med 
skyfall och bränder drabbat världen. 
De stämmer till eftertanke, analys och 
handling. Vi behöver se över vår beredskap 
och ändra hur vi lever. Vi måste minska de 
resurser vi förbrukar, återvinna mer och 
sluta använda fossil energi. Klimatinitiativet 
från alliansen var ett första steg som under 
hösten ska fyllas med mer innehåll.

Vi ser förhoppningsvis början på slutet 
av pandemin. Mycket av återgången bygger 
på att vi alla tar ansvar och vaccinerar oss, 
för vår egen och andras skull.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet stod vid sitt löfte 
och fällde regeringen för att 

stoppa förslaget om införande av mark
nadshyror. Nu kommer hyror för nybyggda 
lägenheter fortsätta förhandlas kollektivt 
av hyresgästförening och fastighetsägare. 
Redan idag har få råd att hyra de nypro
ducerade hyresrätter som finns och vid 
renoveringar görs massiva hyreshöjningar. 
Den som hyr sin bostad ska inte ha kraftigt 
högre kostnader för sitt boende jämfört 
med den som köpt bostad.

I kommunen har beslut om budget 
2021 tagits. Vänsterpartiet föreslog då att 
kommunen skulle tillföra skolorna mer 
pengar till lärarlöner. Skolorna har inte fått 
ersättning för avtalade löneförhöjningar 
och pengar till lärarlöner måste då tas från 
skolans övriga verksamhet.

Genom att kompensera skolorna för 
högre löner vill Vänsterpartiet undvika det.

Många av våra kommunala skolor 
förlorar elever till friskolor. Det riskerar att 
urholka de kommunala skolorna som står 
kvar med färre elever i klasserna och där
med mindre elevpeng för att kunna driva 
sin verksamhet.
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Förprojektering av 
gång och cykelbanan 
längs Salemsvägen

I vintras genomfördes en råd
givande dialog via salem.se  
beträffande de fyra alter
nativen till lösningar för 
GCbanan längs Salemsvägen. 
 Kommunstyrelsens tekniska ut
skott beslutade den 16 juni 2021 
att miljö- och samhällsbyggnads
förvaltningen ska arbeta vidare 
med det tredje alternativet som 
presenterades, dock måste för
handlingar ske med Stockholm 
Vatten AB då en del av sträckan 
planeras på deras mark. 

Alternativ 3 betraktas som ett 
mer trafiksäkert alternativ då 
gång- och cykeltrafikanter inte 
behöver korsa Salemsvägen lika 
många gånger som i alternativ 
4. Det har dessutom en naturlig 
koppling till befintligt GC-nät 
och planeringen av GCvägar 
inom Södra Hallsta.  
■ Har du några frågor? 
 Kontakta Linda Brander, trafik
planerare/gatuingenjör, på  
linda.brander@salem.se. Du kan 
även läsa mer om de fyra alter
nativen som fanns på salem.se. 

Berätta aldrig det här  
Av: Frida Boisen.  
Förlag: Bookmark.
Frida Boisen berättar om sin 
uppväxt med lynnig, frånvaran
de far och kärleksfull, ömhets
törstande mor i Göteborg. När 
Frida som vuxen råkar glömma 
ringa sin mamma på mors 
dag, så tar modern sitt liv och 
 lämnar ett skuldbeläggande 
brev till  dottern efter sig. Är det 
Fridas fel att modern tog livet 
av sig, att deras relation blev så 
spänd? Frida måste dissekera 
sin uppväxt och analysera sitt 
förhållande till föräldrarna för 
att få reda på vad som hände, 

och varför. En personlig och 
välskriven självbiografi om 
trauman, relationer och om 
vikten av att ta självmords-
tankar på allvar.

Hittebarnet 
Av: Stacey Halls.  
Förlag: Bokfabriken.
London 1754. Räkmångler
skan Bess Bright föder en kall 
novem berdag en liten dotter, 
som hon mot sin vilja tvingas 
lämna bort på Foundlinghem
met. Detta med en personlig 
ägodel som säkerhet, så att 
barnet en dag eventuellt kan 
hämtas tillbaka. Efter att sex år 

har passerat har Bess änt
ligen sparat ihop tillräckligt 
med pengar för att hämta 
till baka sin dotter från 
hemmet. Dock visar det sig 
att barnet redan hämtats 
av en annan kvinna, som dess
utom påstått sig vara Bess själv. 

Nu börjar en moders des
perata kamp för att hitta sitt 
försvunna barn. Parallellt får vi 
följa den rika änkan Alexandra 
som som håller sig ensam och 
isolerad i sin dyrbara och per
fekta våning, livrädd att släppa 
in nya människor in i hennes 
liv. Alexandra har stora besvär 
med att uppfostra sin sexåriga 

dotter, och tvingas anställa en 
barnflicka i hennes lilla hårt 
kontrollerade sfär. Detta med 
den ständiga rädslan att hen
nes hemligheter ska avslöjas. 

Detta är en mycket spän
nande bok med fantastiska 
miljö beskrivningar, det blir inte 
särskilt svårt att drömma sig 
bort till 1700-talets London!

Lennart Kalderén lämnar som 
kommunstyrelsens ordförande
Förändringens vindar blåser över Salems kommun, efter 24 års trogen 
tjänst som Kommunstyrelsens ordförande kommer Lennart Kalderén att 
lämna över stafettpinnen i februari 2022.

– Det är här det viktigaste jag har gjort i 
mitt liv, och det är inget man avslutar lätt
vindigt. Jag är stolt över att vi under alla år 
haft en god ekonomi, trots att vi är en liten 
kommun som satsat på goda investeringar 
för våra medborgare, säger Lennart Kal

derén och tillägger: men fram till och med 
februari 2022 är det “business as usual”.

Nytt förstanamn för Moderaterna och 
 därmed kommunstyrelsens ordförande i 
Salem väljs formellt under hösten 2021.
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Boktips från Bibblan
Här kan du ta del av boktips från våra duktiga bibliotekarier.

Lennart Kalderén är Sveriges nu längst sittande Kommunstyrelsens ordförande. 
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På G i Salem:  
september–oktober

Välkommen på barnteater i höst.
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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. 
 Frågan ska märkas “Fråga till  full mäktige” 

och lämnas till kommunen senast 
 måndagen före sammanträdet.

Öppna sammanträden
■ Kommunfullmäktige: 7/10
■ Kommunstyrelsen: 27/9, 11/10
■ Barn och utbildningsnämnden: 7/9, 
21/9, 19/10

■ Bygg och miljönämnden: 7/9, 19/10
■ Kultur och fritidsnämnden: 9/9, 21/10
■ Socialnämnden: 6/9, 25/10

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

■ September
UTSTÄLLNING PÅ 
 SALEMS  BIBLIOTEK

11–29/9: Marie Lennarts-
son, akryl.

4–19/9: Galleri 
 Salem,  Salems Konst
förening visar en 
 konsthantverksutställning. 
Sex utställare som visar 
foto, betongalster, keramik, 
tygtryck, stickat samt 
plåtalster. Utställningen 
har öppet lördag och 
söndag 12.00–17.00, samt 
onsdagar 17.00. Plats: 
Galleri Salem, Villa Skönvik, 
Rönningevägen 7 (Skön
viksparken).

■ Oktober
BARNTEATER

2/10 kl 11.00: Hedmans 
Teater spelar “Maskresan”, 
för alla barn från 3 år.  
Plats: Lilla Murgrönan. 
Entrè: 50 kr. Biljetter finns 
på Salems Bibliotek fr o m 
25/9.  Arrangör: Salems 
Teater och musikförening.

19/10 kl 10.45: Läns-
musiken spelar “Alice”, 
Alice Tegners musikaliska 
värld på ett nytt sätt på 
Murgrönan för barn 3–5 
år. Gratisbiljetter finns på 
 Salems Bibliotek fr o m 
12/10. Arrangör: Salems 
Kommun, kultur och 
fritidsförvaltningen.

FÖRFATTARBESÖK

16/10 kl 13.00: 
Författar besök av 
 Kommunstyrelsens ord
förande Lennart  Kalderén, 
som berättar om sin bok 
”Salem – de första åren 
1958–1998”, en bok om 
Salems moderna historia. 
Plats:  Murgrönan. Gratis 
biljetter finns på Salems 
Bibliotek fr o m 9/10.

UTSTÄLLNING PÅ 
 SALEMS BIBLIOTEK

2–20/10 Karin Eriksson, 
illustratör och Salems Kom
muns kulturstipendiat 2020.
23/10–8/11: Roland 
Svensson, ”Bilder från när 
och fjärran”, foto.

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

Två nya gång och 
 cykelstråk i Salem 
under hösten

Miljö och samhällsbyggnads-
förvaltningen i Salems kommun 
planerar varje år för diverse 
gång och cykelåtgärder. Under 
detta år planeras gång- och 
cykelanslutningar till bostäderna 
i Norra Vitsippan samt ett gång- 
och cykelstråk mellan Hagsäter
vägen och Sandbäcksvägen. 

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 1:  
 Anslutningar till Norra 
 Vit sippan. I september var det 
dags för inflytt i de nya hyres
bostäderna i området Norra 
Vitsippan som ligger på Präst
bodavägen. Två anslutningar 
till gång- och cykelvägnätet har 
byggts till det nya området så 
att boende och besökare enkelt 
kan ta sig till området med cykel 
eller till fots.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 2: 
 Hagsätervägen–Sandbäcks
vägen. Grusstigen mellan vänd
platsen på Hagsätervägen och 
gång och cykelvägen vid Sand
bäcksvägen ska göras om till ett 
2,5 meter brett GC-stråk i packat 
grus med belysning. Sträckan 
kommer att bli cirka 240 meter 
lång. GCstråket  planeras byggas 
nu under hösten och färdig
ställas innan årsskiftet.
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Hej Isa och Ella! Berätta lite mer om 
er själva.

– Mitt namn är Isa Langsmo, jag är 
snart arton år och bor i södra delarna av 
Rönninge. Just nu studerar jag ekonomi och 
juridik på Midsommarkransens gymnasi
um, säger Isa Langsmo. Ella fortsätter:

– Jag heter Ella Eriksson och är ett år 
yngre än Isa, jag bor också i Rönninge nära 
Rönninge skola och likt Isa så studerar jag 
ekonomi och juridik, fast på ProCivitas på 
Södermalm i Stockholms innerstad.

Vad har ni arbetat med inom kommu-
nen i sommar? 

– Vi har många arbetsuppgifter här, vilket 
är kul. Främst har vi hjälpt till med att rensa 
i personalakterna, och det innebär att vi 
bland annat gallrar gamla diplom och betyg 
som HR sedan kommer skicka tillbaka till 
respektive medarbetare. Kommunens per
sonalarkiv börjar bli fullt så vi måste rensa 
bland de personalakter som finns där och 

endast spara betydande dokument som 
anställningsavtal så att vi kan göra plats för 
nya dokument och nya akter, säger Isa.

– Förutom att hjälpa till personalen på 
HR-enheten har vi även hjälpt till kanslien
heten med offentliga handlingar som har 
med personuppgifter att göra, tillägger Ella. 
Vi har också arbetat med överförmyndar
nämndens arkivförteckning.

Hade ni koll på kommunens arbete 
innan feriearbetet?

– Jag hade nog generellt sett bra koll på 
kommunen, men inte just det här arbetet, 
säger Isa. Innan vi började vårt arbete kol
lade jag därför upp kommunen lite mer och 
vad Salems kommun gör, men det har varit 
spännande att faktiskt vara här och få en 
inblick i kommunens arbete, säger Isa.

Ella stämmer in, och har hört om de 
feriearbetare som arbetat med bland 
annat utemiljö och kommunens andra 
verksamheter, men förklarar att hon inte 

riktigt visste vad för uppgifter de skulle bli 
tilldelade när de blev placerade inne på 
kommunhuset.

– Jag visste inte riktigt vad man kunde 
få göra som feriearbetare här i kommun
huset, och har bara hört om de som blivit 
tilldelade uppgifter som berör utemiljön i 
kommunen. Det har varit lärorikt och en 
bra erfarenhet att arbeta här, och jag håller 
med Isa om att det varit kul och spännande 
att få en inblick i hur kommunen arbetar 
och hur saker och ting går till, avslutar hon.

Isa och Ella – två av  kommunens 
feriearbetare i sommar
Varje sommar tar kommunen emot ett visst antal feriearbetare, det är kommunens gymnasie
ungdomar som har möjlighet att under tre veckor arbeta inom kommunens olika verksamheter. 
Det kan exempelvis handla om att sköta om kommunens utemiljö, eller som i Isa Langsmo och 
Ella Erikssons fall, att hjälpa till HR-enheten och kansliet med administrativa uppgifter.

Isa Langsmo och Ella Eriksson har fått sommarjobb i kommunen och tycker att det varit spännande att få en inblick i kommunens arbete
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Feriearbete i Salems 
 kommun
Varje år i februari öppnar kommunen 
upp ansökan för feriearbete. Det inne
bär att kommunens ungdomar kan 
söka tre veckors feriearbete, och de 
kan välja mellan tre olika perioder un
der sommarmånaderna juni–augusti. 
■ Mer info finns på salem.se.


