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Läs mer tillsammans  
med ditt barn
Har du hört talas om Språktåget? Det är ett samarbete mellan region
biblioteket, barnhälsovården och logopeder i Stockholmsregionen som 
syftar till att stötta barns språkutveckling. Alla nyfödda barn i Salem får 
ett språktågetkort från barnhälsovården för att hämta ut en gåvobok på 
biblioteket. 

Det är aldrig för tidigt att börja läsa för sitt 
barn, utan den största delen av den språkli
ga förmågan grundläggs under de tre första 
åren i livet.

Många fördelar med att läsa böcker
Att läsa högt tillsammans med ditt barn är 
inte bara mysigt, det är också ett mycket 

bra sätt att stimulera språket i stort. Visste 
du att ett barn som blivit läst för regel
bundet under sin uppväxt har i genomsnitt  
50–70 000 ord vid 17 års ålder medan 
ett barn som inte blir läst för endast kan 
 mellan 15–17 000 ord vid samma ålder. 
Att läsa böcker gör att barnet lär sig hur 
språket  låter och får ett större ordförråd. 

Högläsning tränar också barnets koncentra
tionsförmåga, läsförståelse och fantasi.

Språktåget-biljett på biblioteket
Logopedin kan skriva ut en Språktåget 
biljett för att öva på olika delar av språket. 
Biljetten kan sen lämnas in på biblioteket 
där vi plockar ihop lämpliga böcker för 
ändamålet. Alla barns språkutveckling är 
individuell, och ibland kanske man behöver 
stanna lite extra på en station och öva på  
sljudet till exempel. 

På biblioteket har vi en avdelning för 
Språktåget och det finns även gratis foldrar 
om små barns språkutveckling och hur 
man kan komma igång att läsa för sitt barn. 
Har du några frågor är du välkommen att 
besöka eller kontakta oss på biblioteket. 
Har du fått en biljett får du gärna skicka 
iväg ett mejl till biblioteket@salem.se, så 
kan våra kunniga bibliotekarier förbereda 
böcker till er. 

■ Besök gärna Språktågets hemsida, 
regionbiblioteket.se/spraktaget för mer 
material, tips och trix.
■ Besök bibliotek.salem.se för öppettider, 
boktips mm.
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Att läsa böcker gör att barnet 
lär sig hur språket  låter och får 
ett större ordförråd.
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Att läsa böcker för sitt barn är inte bara mysigt, det är också ett bra sätt att stimulera språket i stort.

mailto:biblioteket%40salem.se?subject=
http://regionbiblioteket.se/spraktaget
http://bibliotek.salem.se
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Krisberedskapsveckan vecka 39 
– det här har du att vänta dig

Nu kan du nominera årets idrottsstipendiat! Sista dag att skicka in din nominering är 15 oktober. 

MSB (myndigheten för samhälls
skydd och beredskap) arrangerar 
årligen Krisberedskapsveckan, en 
informationskampanj vars syfte är 
att öka människors motståndskraft 
inför samhällskriser och ytterst krig. 

I Salems kommun anordnar vi under denna 
vecka ett flertal aktiviteter, bland annat 
före läsningar om krisberedskap och quiz 
om kris och hemberedskap. 

Du får även chansen att ställa frågor till 
kommunens säkerhetssamordnare och ta 
del av goda boktips från våra kunniga bib
liotekarier. Målet är att fler privatpersoner 
reflekterar över hur de kan lösa vardagen 
vid kris, skaffar sig en god hemberedskap 
och att den lokala riskkommunikationen 
utvecklas. Krisberedskapsveckan går av 
stapeln vecka 39, med start 26 september.

Hur stärker vi matförsörjningen?
Årets tema är mat, att ha mat  hemma 
som fungerar att tillaga och äta vid 
kriser och krig är ett av tipsen för en god 
hem beredskap. Krisberedskaps veckan 
vill i år sätta fokus på hoten mot vår 
 matförsörjning, men framförallt på hur vi 
tillsammans kan stärka den.

Ett urval av de aktiviteter som vi 

genomför är bland annat föreläsningar 
om Mat och hållbarhet – att bygga upp 
sitt  matförråd, med författaren Andreas 
Jakobsson. Försvarsutbildarna håller en 
föreläsning om vad man ska tänka på kring 
sin egna beredskap. Veckan avslutas med 
en improvisationsteater med författaren, 
föreläsaren och överlevnadscoachen 
 Herman Geijer.

Håll dig uppdaterad
Under hela veckan kommer biblioteket 
att tipsa om bra böcker på temat. På våra 

sociala medier kommer vi att tipsa om 
viktiga appar att ladda ned samt vad du kan 
behöva ha hemma vid elbortfall eller om 
vattenförsörjningen inte fungerar. 

För mer information om vad som 
händer under veckan, besök salem.se/ 
krisberedskapsveckan.

■ Har du några funderingar kring kris-
beredskapsveckan? Välkommen att 
 kontakta kommunens tillförordnade 
säkerhets samordnare, Richard Buske, på  
richard.buske@salem.se.

Hur skulle du lösa vardagen vid en kris? En särskild låda med det viktigaste för ett par dagar är en bra start.

Vem tycker du ska bli årets idrottsstipendiat?
Varje år utser Kultur och fritidsnämnden 
en vinnare av kommunens idrottsstipen
dium. Idrottsstipendiet kan utdelas för 
förtjänstfulla eller lovande insatser eller 
gärningar, till ledare, eldsjäl, förening 
eller aktiva inom idrottsrörelsen i Salems 
 kommun. Stipendiet kan delas ut 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 stipendie
summan är på 10 000 kr. 

Förra året vann en förening, KIF  Toredal, 
som har huvudinriktningen cykling, 
 löpning, simning och triathlon. Grundarna 
Joakim Nyberg och Malin Nyberg tog emot 
stipendiet å föreningens vägnar.

■ Skicka in din nominering tillsammans 
med motivering till Salems kultur och 
fritidsenhet, 144 80 Rönninge, eller via 

epost till fritidskonsulent Annika Holmertz 
på annika.holmertz@salem.se, senast den 
15 oktober.

mailto:annika.holmertz%40salem.se?subject=
http://salem.se/krisberedskapsveckan
http://salem.se/krisberedskapsveckan
mailto:richard.buske%40salem.se?subject=
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Så går ett val till 
– och här kan du rösta i Salems kommun
Söndagen den 11 september är det 
dags att gå till vallokalerna igen. 
Då är det dags för val till riksdag, 
region och kommunfullmäktige. 
Vilken vallokal du ska gå till framgår 
av ditt röstkort. På valdagen har 
vallokalerna öppet kl 8–20.
Glöm inte att ta med dig giltig 
 legitimation. 

Rösta på valdagen den 11 september
I Salems kommun har vi i år nio olika 
valdistrikt. Vallokalen är öppen från kl 8.00 
på morgonen till kl. 20.00 på kvällen. På 
ditt röstkort som skickas ut med posten 
framgår det vilken vallokal du ska gå till och 
vilka val du har rätt att rösta i.

Förtidsröstning
Om du inte vill eller kan rösta på valdagen 
har du möjlighet att förtidsrösta.

I Salems kommun har vi två lokaler 
för förtidsröstning, Murgrönan i Salems 
centrum och Villa Skönvik i Rönninge. 
Förtidsröstningen öppnar den 24 augusti 
och pågår till och med valdagen den 11 
september. 

Öppettider för förtidsröstning
Datum Villa Skönvik Murgrönan
29/8 mån Stängt 10–19
30/8 tis 13–19 10–17
31/8 ons 13–19 10–17
1/9 tor 10–16 10–19
2/9 fre 10–16 10–17
3/9 lör 10–16 10–16
4/9 sön Stängt 10–16
5/9 mån 10–16 10–19
6/9 tis 13–19 10–17
7/9 ons 13–19 10–17
8/9 tor 10–16 10–19
9/9 fre 10–16 10–19
10/9 lör 10–16 10–19

Förtidsröstning 
på  kommunens 
 äldreboenden
Det kommer även finnas 
möjlighet till förtidsröstning 
för boende på kommunens 

tre äldreboenden, Söderby Park, Salarp och 
Säbyhemmet. Tid kommer att annonseras i 
 respektive boende. För att kunna förtids
rösta vid dessa tillfällen behöver du ha 
med dig röstkortet samt en idhandling.

Budrösta
Du kan också rösta genom bud. Att rösta 
med bud betyder att någon annan än du 
själv tar med din röst till din vallokal på val
dagen eller till en lokal för förtidsröstning.

Ett kuvert med det som behövs för att 
budrösta och instruktioner finns att hämta 
i lokalerna för förtidsröstning. När budrös
ten är klar går budet tillbaka till röstnings
lokalen, eller till vallokalen den 11 septem
ber, och lämnar rösten. Budet måste kunna 
identifiera sig med idkort. Du behöver ha 
ditt röstkort för att kunna budrösta.

Ambulerande röstmottagning
Om du inte kan ta dig till en vallokal eller 
kan få hjälp av ett bud har du möjlighet 
att rösta hemma. Då kan två ambulerande 

röstmottagare komma hem till dig. Tid 
för ambulerande röstmottagning 

bestäms i samråd med val kansliet. 
Tänk på att ta kontakt med 
 kansliet i god tid.

Det är viktigt att du har både 
röstkort och en idhandling 

 hemma, annars kan du inte rösta.

De ambulerande röstmottagarna 
 kommer att ha med sig blanka valsedlar 
och partivalsedlar för de partier som har 
rätt att både få valsedlar upptryckta och 
utlagda i vallokalen.

Vem får rösta i valet?
Du ska ha fyllt 18 år senast på val
dagen för att få rösta. Detta gäller i 
samtliga val.  

I riksdagsvalet behöver du vara 
svensk medborgare och är eller har 
varit folkbokförd i Sverige. 

För att få rösta i region- och 
kommun valet är det följande som 
gäller. Du är svensk medborgare och 
är folkbokförd i kommunen, regi
onen, eller medborgare i något av 
EU:s medlemsländer eller medborg
are i Island eller Norge och är folk
bokförd i kommunen och regionen, 
eller medborgare i något annat land 
än de som räknats upp ovan. Om du 
är statslös, och har varit folkbokförd 
i Sverige tre år i följd före valdagen, 
samt är folkbokförd i kommunen 
eller regionen, har du också rösträtt.

VAL 2022: 

Läs mer om valet 
på salem.se
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Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Kan du inte rösta på valdagen 
finns det andra sätt att rösta. 
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Hur räknas valresultatet fram?
Det svenska valsystemet ser ut som det 
gör för att garantera ett korrekt valresul
tat. Det är ett system som har inbyggda 
kontrollstationer på flera nivåer. 
 Utbildad personal räknar alla 
 röster, det vill säga alla val
sedlar, för hand. All rösträkning 
är offentlig vilket innebär 
att allmänheten har rätt att 
 närvara och följa arbetet.

Rösträkningen sker i två steg, först 
i en preliminär rösträkning som kom
munerna gör under valnatten, sedan i en 
slutlig rösträkning hos länsstyrelsen som 
börjar dagen efter valet. 

På onsdagen den 14 september genom

förs uppsamlingsräkningen av Valnämnden 
i Salems kommun. I dagligt tal brukar den 

benämnas som ”onsdagsräkningen”. Då 
räknas bland annat de förtids

röster som inte hann fram till 
valdagen. 

Därefter är det Valmyndig
heten som beslutar om 
val resultatet för val till 
riksdagen och länsstyrelserna 

för val till region och kom
munfullmäktige.

All rösträkning är öppen för allmänheten 
och valsedlarna  sparas hos länsstyrelsen. 
Om det skulle behövas kan rösterna räknas 
om på samma sätt flera gånger.

Hur säkerställer röstmottagarna att ett val går korrekt till?
I regeringsformen, som är en 
del av grundlagen, står det 
att all offentlig makt utgår 
från folket och att folkstyrel
sen bygger på fri åsiktsbild
ning och på allmän och lika 
rösträtt.

Grundlagen säger också 
att folkstyrelsen genomförs 
genom ett representativt 
statsskick. Det betyder att 
folket väljer någon som 

representerar dem när viktiga 
beslut ska fattas, till exempel i 
riksdagen eller i kommunfull
mäktige. 

Det svenska valsystemet 
grundar sig på allmän och lika 
rösträtt och att valen ska vara 
fria, hemliga och direkta.

I en kommun är det Valnämn
den som har i uppdrag att 
genomföra valet. Valnämnden 

består av förtroendevalda 
politiker.

I varje vallokal eller lokal 
för förtidsröstning finns det 
röstmottagare. Alla röst
mottagare har genomgått en 
obligatorisk utbildning som 
bland annat innehåller juridik 
och valsäkerhet.

Det är viktigt att röstningen 
går lugnt och ordnat till och 
att valhemligheten säker

ställs. Ingen annan än du själv 
ska veta hur du röstar.

Nytt för detta allmänna val 
är att valsedlarna till de olika 
politiska partierna ska stå 
skyddade bakom en skärm. 
Det innebär att det enbart 
är du som väljare som går 
bakom skärmen och tar dina 
valsedlar. Därefter går du till 
bakom en valskärm där du 
gör iordning dina röster.  

Varför är det viktigt att 
rösta i kommunalvalet?
Kommunen sköter en stor del av den 
 samhällsservice som finns i Salems 
kommun, som exempel skola och 
omsorg och hur din närmiljö ser ut. 
Kommunen har en hel del andra 
ansvarsområden också.

När du som röstar i valet till 
kommun fullmäktige kan du vara 
med och påverka hur kommunen ska 
styras under nästa mandatperiod.

Kommunfullmäktige är kommunens 
högst beslutande organ och fungerar 
som kommunens riksdag.  Fullmäktige 
beslutar om budget och om hur 
mycket skatt medborgarna ska betala 
till kommunen. Kommunfullmäktige 
väljer vilka nämnder som ska finnas 
och vilka som ska vara ledamöter och 
ersättare i nämnderna. Kommun
fullmäktige beslutar också i frågor 
som är särskilt viktiga och principiella 
för kommunen.

Kontakta  val kansliet
Du kan kontakta valkansliet i Salems 
kommun på följande sätt om du har 
frågor:
• E-post: valkansliet@salem.se
• Telefon: Valsamordnare, Hannes 

Callermo, 08532 593 08
• Valkansliets valtelefon  

(1/8–15/9): 08532 595 00.
Utöver kontorstid är valkansliets tele
fon bemannad under de tider som 
förtidsröstningslokalerna är öppna.

VAL 2022: 

Din röst är  
viktig, var med  
och påverka!
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Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och 
direkta. Både röstmottagningen och rösträkningen sker för hand och alla som vill kan komma och se hur 
röstmottagningen och rösträkningen går till.

mailto:valkansliet%40salem.se?subject=
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Information från de politiska partierna
Här hittar du information från de politiska partierna i Salem.  
Texterna är skrivna av partierna själva och representerar deras åsikter.

Centerpartiet (C)
Centerpartiet är din gröna 
liberala röst. Vi arbetar för ett 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart 
Salem. En kommun där du trivs, känner 
trygghet och framtidstro. 

Klimatkrisen sätter hela vår framtid på 
spel och vi måste agera med kraft. Det 
kräver långsiktiga idéer och modiga beslut. 
Vårt mål är ett klimatneutralt Salem redan 
2030. Det klarar vi om vi jobbar tillsam
mans. När Salem växer är det viktigt att 
bevara grönområden och det måste bli 
enklare för alla att göra klimatsmarta val.

Vi vill satsa mer på elevhälsan, ha två lära
re i varje klass och små undervisningsgrup
per i alla skolor. Rätt stöd, för både lärare 
och elever, är nödvändigt för att skapa 
studiero och motverka utanförskap.

Vi ser och tar tag i de utmaningar som 
finns – oavsett om det handlar om att göra 
Salem tryggare, rädda klimatet eller säkra 
framtidens välfärd. Vi slåss för långsiktiga 
och hållbara lösningar och står alltid upp 
för allas lika rätt och värde. För dig. För 
Salems bästa.

Läs mer på centerpartiet.se/salem

Socialdemokraterna (S)
Vårt Salem kan bättre.

Bra skolor. Fler vuxna i skolan och lovskola 
så att alla når målen. Bredare utbud i kul
turskolan. Frukost – mätta barn lär sig mer.

Värdig äldreomsorg. Den medicinska och 
språkliga kompetensen i äldreomsor
gen höjs. Över 90 år kan få 
äldreboende utan prövning.

Stävjat våld. Förebygga 
genom samarbete med 
alla delar av samhället. 
Trygghetsvandringar 
med de boende.  

Utveckla arbetet mot våld i nära relationer 
och stötta kvinnojourerna.

Rik fritid. Ge föreningslivet tillgång till de 
planer och lokaler de behöver. Rusta upp 
lekparker och elljusspår. Fria lovaktiviteter 
för skolbarn och fritidsgårdar i Söderby och 
Rönninge.

Värna om kommunens anställda, det 
 gynnar Salemsborna. Bra arbetsmiljö och 
utvecklingsmöjligheter. Rätt till heltid. Fasta 
vikarier för kontinuitet i omsorgen.

Rädda klimatet, vi måste göra allt vi kan. 
En innehållsrik handlingsplan och budget 
för att säkra att kommunens klimatmål nås. 
Alla inköp till kommunen ska vara klimat
vänliga och alla nybyggen klimatsmarta.

Moderaterna (M)
Moderaterna sätter invånar

nas valfrihet högt, rätten att själv få välja 
den skola vi vill våra barn ska gå i, att på 
äldre dagar kunna få den vård vi själva valt, 
i hemmet eller genom kommunal eller 
privat vårdgivare. Vi ska säkerställa att 
kvaliteten aldrig tummas på. 

Skattesatsen ska ge en god omsorg 
och kommunal service, Moderaternas 
ansvar ligger alltid mot våra invånare och 
vi  kommer alltid att verka för valuta för 
skattepengarna.

Vi driver på för ett klimatvänligt Salem, 
offensiva omtag gällande det framtida 
 arbetet mot ett klimatneutralt Salem, 
senast 2045. Vi lovar inte guld och gröna 
skogar, vi arbetar inte med symbolfrågor, vi 
tar frågor som på riktigt gör skillnad och är 

baserade på fakta.

Byggnationer i vår kommun 
ska göras med eftertanke, 
behålla den fina karaktär 
som vi har. Vi kommer 
fortsätta utveckla vår kom
mun för att möta framtida 

behov, både gällande bo

städer och kommunal  service.  Moderaterna 
är garanten för att det sker med ansvarsfull 
ekonomisk politik. 

Trygghetsfrågor får inte läggas åt sidan, 
vi vill se trygghetskameror på utvalda 
platser i vår kommun, ett arbete som redan 
är påbörjat på vårt initiativ. Det ska vara 
jobbigt att vara kriminell i Salem. Vi ligger 
på polisen för ökad närvaro, möjlighet till 
ordningsvakter vid behov. 

För ett fortsatt välskött Salem så finns bara 
ett alternativ, rösta på Moderaterna.

Läs mer på moderaterna.net/salem.

Liberalerna (L)
Den 11 september är det dags 
för val och vi hoppas att alla med 

en valsedel går och röstar för att värna 
vår demokrati – en liberal uppfinning värd 
att försvara. Vi tror på Salem och hoppas 
därför på ditt förtroende i höst.

• Vi vill göra Salem till Sveriges tryggaste 
kommun igen t.ex genom att bygga bort 
otrygga miljöer.

• Vi prioriterar klimatet! Vi vill t.ex bygga 
klimat och socialt hållbart.

• Vi anser att våra barn är vår framtid. 
Skolan är viktig på riktigt.

• Valfrihet genom hela livet. Likväl som vi 
har valfrihet till skola och förskola ska vi 
ha det för äldreomsorg också.

• Vi anser att den som lever med funk
tionshinder, oavsett ålder, ska ha rätt till 
ett gott och självständigt liv.

• Vi måste skapa ett bättre företagsklimat 
för små och mellanstora företag.

• Vi vill att du ska få vård när du behöver 
det.

• Vi anser att vi behöver göra mer i 
 arbetet kring våld i nära relationer.

• Vi ska inte ta ut en högre skatt av våra 
medborgare än vad som krävs, om möj
lighet ges vill vi sänka kommunal skatten 
så att du ska få mer pengar över.

VAL 2022: 

Din röst är  
viktig, var med  
och påverka!

http://centerpartiet.se/salem
http://moderaterna.net/salem
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Vänsterpartiet (V)
Det är tillsammans vi bygger 
framtiden. Vi vill ha ett samhälle 

som präglas av medmänsklighet, solidaritet 
och rättvisa och där vi ställer om för att 
skapa ett hållbart samhälle. Klimatföränd
ringarna är ett faktum och Salem har goda 
förutsättningar för att vara en förebild och 
föregångare i omställningsarbetet.

Vi vill säkerställa att kommunala pengar 
alltid används till kommunens elever och 
inte går till vinster. För oss är det därför 
 viktigt att det finns icke vinstdrivande 
 skolor i närhet av alla kommunens elever.

Med ett eget kommunalt bostadsbolag 
skulle vi kunna styra bostadsbyggandet mot 
våra behov, med klimatanpassat  byggande 
som säkerställer att Salem passar som 
bostadsort för alla livets faser.

Vi vill utöka möjlighet till kultur och fritids
upplevelser och skapa möjlighet även för 
barn och unga som inte är anslutna till för
eningslivet att delta i spontanaktiviteteter. 
Vi vill ha utökade öppettider på bibliotek 
och ishall.

Rönningepartiet (RP)
Våra hjärtefrågor

Krafttag för ett tryggare Salem. Det är 
länge sedan Salem kunde kalla sig Sveriges 
tryggaste kommun. Rån, stölder och 
nedskräpning gör att många känner sig 
otrygga. Den känslan tar vi på allvar.

Bygg en ny simhall. Säby sim och sporthall 
är i mycket dåligt skick. Underhållet har 
 legat efter i många år. Det är tveksamt om 
en renovering är möjlig. En  renovering 
 skulle också innebära att vi står utan 
 simhall i minst ett år.

Låt Salem växa småskaligt. Vi vill att hela 
Salems kommun ska utvecklas utifrån en 
långsiktig vision med fokus på bästa tänk
bara livskvalitet – vi vill bibehålla lugnet 
och småskaligheten. Det är också viktigt att 
vi vårdar sjöar och våtmarker.

En offensiv klimatpolitik. Om  kommunen 
ska nå nollutsläpp av klimatgaser 2045 
måste klimatarbetet skjuta fart – vi 
behöver en handlingsplan för nödvändiga 
klimatomställningar. Kommunens förvalt
ningar måste gå från ord till handling och ta 
krafttag i klimatarbetet.

Läs våra förslag till åtgärder på  
ronningepartiet.se

Kristdemokraterna (KD)
Vi vill bygga ett samhälle byggt 
på en kristen människosyn och 

värdegrund. Barnen är allas vår framtid.

• Vi satsar på mindre barngrupper i 
förskolan och en utökad elevhälsa med 
mycket stöd.

• Förbättra företagsklimatet, det skall vara 
enkelt att driva och starta företag.

• I hemtjänst och äldreomsorg ska 
medborgarna mötas av en utbildad 
och kunnig personal som talar svenska. 
Antal hemtjänstpersonal för brukaren 
ska inte vara fler än att den enskilde kan 
lära känna alla. 

• Se till att äldre kan leva ett aktivt liv och 
ha inflytande över sin vardag, bemötas 
med respekt och ha tillgång till god vård 
och omsorg.

• Vi vill bygga ett samhälle där människor 
kan åldras i trygghet.

• Vi vill öka belysningen på gång, cykel
banor och lekparker så att man känner 
sig tryggare när det är mörkt.

• Öka antalet hundrastgårdar.
• För att öka tryggheten i kommunen 

vill vi ha tillbaka närpolisen eller 
 kommunala ordningsvakter.

• Vi vill ha ett attraktivt Salem med små
stadsbebyggelse där alla generationer 
kan trivas och utvecklas.

Foto: Valmyndigheten

http://ronningepartiet.se
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På gång i Salem:  
september–oktober

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

I Salem finns höstaktiviteter för alla.

Fo
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■ September

UTSTÄLLNINGAR PÅ 
 SALEMS  BIBLIOTEK

24/8–13/9: ”Salems-
skolan och Harry Potter”, 
utställning.

17/9–5/10: Kim Westling, 
akryl och tusch.

HEMBYGDSFÖRENINGEN

10–11/9 kl 11–15: Kultur-
arvsdagen, Lundby Salems 
hembygdsgård.

17/9: kl 11–15: Öppet hus,  
Hallinge smedja

26/9 kl 13–15: Öppet hus 
med söndagscafé, Villa 
Skönvik

■ Oktober

UTSTÄLLNINGAR PÅ 
 SALEMS  BIBLIOTEK

17/9–5/10: Kim Westling, 
akryl och tusch.

8–26/10: Jessica Polvi, 
tavlor, smycken, skulpturer, 
kläder.

28/10–9/11: Höstlov på 
biblioteket, ett flertal 
 aktiviteter anordnas. Läs 
mer på bibliotek.salem.se

HEMBYGDSFÖRENINGEN

8/10 kl 10: Riksettan 100 
år, samling vid Nedre 
Söderby.

20/10 kl 19: Föredrag i 
Villa Skönvik, ”Företag i 
Salem”.

30/10 kl 13–15: Öppet 
hus med söndagscafé i 
Villa Skönvik. Se vidare på 
 salemhembygd.se 

8/10 kl 11: Dockteater 
Tittut ”På villovägar”, Lilla 
Murgrönan. För barn från 
3 år. Biljetter 50 kr finns på 
Salems bibliotek från 24/9. 
Arrangör: Salems Teater 
och musikförening.

14/10: Teater Pero spelar 
”Mamma Mu bygger en 
koja”, för barn 4–8 år på 
Murgrönan kl 9.30 och 
10.45. Gratis biljetter finns 
på Salems bibliotek från 
och med 7/10.

31/10: Höstlov med 
Rasmus Wurm från Insti-
tutet för förståsig påare 
föreläser om ”Att flyga”, 
för barn i åldern 6–10 år, 
Lilla Murgrönan 11.00 och 
13.00. Gratisbiljetter finns 
på Salems Bibliotek från 
och med 24/10. 

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: 6/10
■ Kommunstyrelsen: 26/9, 10/10
■ Barn- och utbildningsnämnden: 6/9, 
27/9, 18/10

■ Bygg- och miljönämnden: 6/9, 18/10
■ Kultur- och fritidsnämnden: 1/9, 13/10
■ Socialnämnden: 5/9, 17/10

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

Hjälp göra Salem 
 tryggare – nattvandra  
i höst!
Nattvandrarna söker nu fler 
 engagerade Salemsbor. 

Som nattvandrare är du ett stöd 
till våra ungdomar, du skapar en 
trygghet i den offentliga miljön 
och samtidigt knyter du kontakter 
med både ungdomar och vuxna i 
kommunen. 

■ Är du intresserad och vill vara 
med på en vandring eller få mer 
information om Nattvandrarna i 
Salem? Kontakta Stefan Nilsson:
Mejl: nilsson768@gmail.com
Telefon: 070603 69 74
Facebook: Vi som gillar nattvand
rarna i Salem

Missa inte höstens 
grann sam verkans-
utbildning!
Salems kommun, polisen och 
räddningstjänsten bjuder in till en 
utbildningskväll för nya och rutine
rade grannsamverkare.

Utbildningen kommer att hand
la om vad du och dina grannar 
kan göra för att förhindra inbrott. 
Studier visar att i områden med 
grannsamverkan minskade inbrot
ten med upp till 36 %. Utbildning
en berättar vad grannsamverkan 
är och hur du och dina grannar 
kan starta upp en grupp. 

■  Tid och plats: 17 oktober kl. 
17:30–20:00 i Lilla Murgrönan 
(Salems bibliotek). 
För mer information och anmälan: 
www.salem.se/grannsamverkan

http://bibliotek.salem.se
http://www.salemhembygd.se
mailto:nilsson768%40gmail.com?subject=
http://www.salem.se/grannsamverkan



