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Fritidsgården Huset var just i färd
att utveckla och förnya verksam
heten när Corona slog till. De
verksamhetsansvariga fick ställa
om igen och förlade all verksamhet
utomhus under sommaren. Fritids
gården Huset och fritidsfältarnas
verksamhet sköts av en engagerad
grupp på åtta personer i olika upp
drag och roller.
– Alla vuxna kan och ska ta ansvar för våra
ungdomar. Många föräldrar är inte insatta
i hur vi arbetar, men de är så välkomna att
besöka oss för att få vet mer, säger fritids
fältaren Babak Moradian.
– Grunden i vårt uppdrag är att bidra till
en rolig, hälsosam och sund fritid, förklarar
kollegan Maria Svahn.
Fritidsgårdens lokaler står redo för en
bred verksamhet i höst. Det finns utrymme
och möjligheter till en mängd olika aktiviteter
för ungdomarna. Fritiden är en stor del
av ungas vardag och teamet på Huset upp
lever att det finns ett stort behov av kontakt
och samtalsstöd.
– Ibland gör det ont när man växer.
Många har frågor och tankar runt identitet,
berättar Maria.
– En del ungdomar har få vuxna som dom
kan prata med , samtidigt som de har mycket
att bearbeta, tillägger Babak.
Runt Salems ungdomar finns ett nätverk
som arbetar tätt tillsammans, men i olika
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Engagerade fritidsfältare ut
vecklar verksamheten för unga

Information
Om du mår dåligt kan du ringa
kommunens växel på 08 532 598 00
för att bli kopplad till Växthuset i
Salem eller ringa Salems ungdoms
mottagning på 08-123 672 54.

roller. Fritidsverksamheten främjar en god
utveckling, andra stöttar och förebygger
ohälsa, socialförvaltning, ordningsvakter
och polis kommer in när de behövs.
Moa Petersson studerar till socialpedagog
och har sommarvikariat och praktik i Salem.
– Ungdomarna litar verkligen på oss och
ger oss förtroende som är viktigt att upprätt
hålla. Att skapa tillit tar tid.
– Jag kan se att Salem dragit ett tung lass
under sommarhalvåret. Många kommuner
har haft stängd fritidsverksamhet, dessa ung
domar har istället hittat till oss, säger Moa.
Fritidsgården Huset har utökat sin verk
samhet digitalt via sociala kanaler som är en
plattform för möten och dialog. Instagram
profilen är aktiv och välbesökt. Babak som
själv älskar att träna finns vid Garnuddens
utegym där han möter ungdomar som vill
träna tillsammans eller få hjälp att komma
igång med träningen.
På dagordningen för Huset finns också

konstklubb, musik, kreativt skrivande, quiz,
podcast-utbildning och mycket annat.
– Coronakrisen har lett till nytänkande i
verksamheten och till en ökad samverkan
inom kommunen, berättar Babak.
– Talesättet att det krävs en hel by för att
uppfostra ett barn stämmer verkligen, säger
Maria. Fundera på vilka miljöer ni vill att era
barn ska vara i på sin fritid och fråga ung
domarna hur de har det och vad de vill göra.
Fritidsgården Husets team som arbetade
denna torsdag i juli tar med redskap och
vattenflaskor och beger sig till Garnuddens
utegym, för att sedan tillbringa kvällen i
Salems och Rönninges centrumområden.
Hela tiden blir de igenkända med sina röda
jackor, barn och unga hejar och byter några
ord i förbifarten.
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Förra året hade Salems kommun
cirka 100 ungdomar som ferie
arbetade med kommunalt stöd.
Tack vare extra satsning både
kommunalt och med statliga medel
fick 143 unga den möjligheten i år.

Carina Strandberg, verksamhetschef för Individoch familjeomsorgen är glad att fler unga fick
feriearbete genom kommunen 2020.

I kommunen har det varit tjänster inom
barnomsorgen, äldreomsorgen (utomhus),
kommunens säkerhets- och kommunikations
verksamhet, Möllebadet samt hos Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
– Ungdomarna skapar guldkant. De bidrar
med “det lilla extra”. Nej förresten. Det stora
extra, säger Carina Strandberg.
Läs mer om feriearbetarna på sid 4–5.
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– Tanken är att ge ungdomar ett samman
hang att ingå i. Våren som gick ställdes många
av ungdomarnas aktiviteter in så i år betydde
det extra mycket, säger Carina Strandberg
som är verksamhetschef för Individ- och
familjeomsorgen vid Socialförvaltningen.
– Via sommarjobben får ungdomarna en
inblick i arbetslivet. Upplevelsen brukar för
de allra flesta vara mycket positiv och vi har
flera exempel på hur ett feriearbete lett till
att man sökt sig vidare till en utbildning inom
samma område.
Salems ungdomar har arbetat både i kom
munala verksamheter och två företag i Salem.
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Ungdomarna bidrar med det stora extra

Under kvällstid lyser lamporna på Rönninge torg vackert i vitt och rött ljus.

Vackert sken om kvällarna
på Rönninge torg
Konstnärerna Thomas Nordström
och Annika Oskarsson har i vår
skapat ett konstverk som andas
historia och som ramar in det
centrala torget vid Rönninge station.
Tillsammans med kollegan Erik Thulén som
hjälpt dem bygga ihop lamporna skapade
de tolv stiliserade frukter som knyter an till
Rönninges historia. Tidigare har det varit en
plats där man en plats där man odlade myck
et frukt och grönt. Lamporna har vitt och rött
ljus, det varma vita ljuset lyser nedåt medan
det röda ljuset lyser inuti stålfrukterna.
– Förutom att knyta an till Rönninges
historia ville vi även skapa något med en
speciell och unik karaktär, något som bara

finns här och som hjälper bygga identitet.
Torgets utformning var sedan innan bestämd
så det gällde också att hitta en plats och ett
sätt för oss att addera och integrera konst
verket. Lösningen på den ekvationen blev att
vi jobbade med den linspända belysningen
så att det hela blev en egen liten plats i torg
rummet, säger Thomas Nordström.
– Det har varit ett roligt projekt och vi
känner oss väldigt nöjda med resultatet,
speciellt med hur det ser ut kvällstid. Det
har också varit kul att höra folks tankar och
se deras reaktioner, när jag var vid torget
en sen kväll så träffade jag några ungdomar
som var väldigt positiva till hela torgets för
nyelse. Vi tycker även att landskapsarkitekten
Elin Samuelsson gjort ett jättefint jobb med
inramningen av torget, avslutar han.

Dags att skicka in
din nominering till
idrottsstipendiet 2020
Känner du till någon som gjort
något bra för idrotten i Salem,
kanske en aktiv idrottsutövare
eller en ledare inom förenings
livet? Skicka in ditt förslag på
idrottsstipendiat med namn och
motivering till Salems kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Säby torg 16, 144 80 Rönninge
eller maila in det till Annika
Holmertz, fritidskonsulent, på
annika.holmertz@salem.se
Sista dagen för att skicka in din
nominering är den 15 oktober.

Grannsamverkans
utbildning
Tillsammans med lokalpolis
området Södertälje och Söder
törns brandförsvarsförbund bjuder
vi in till utbildningskväll för nya
och rutinerade grannsamverkare.
Grannsamverkan är en effektiv
brottsförebyggande metod som
går ut på att minska vardags
brottsligheten och göra bostads
områdena mindre attraktiva för
tjuvar. Enligt Brottsförebyggande
rådet (BRÅ) minskar grann
samverkan risken för inbrott
med i genomsnitt 26 procent.
När? Måndag den 28 septem
ber kl 17.30–20.00. Var? Lilla
Murgrönan (Salems bibliotek). För
mer information och anmälan se
www.salem.se/grannsamverkan

Följ Salems kommun
på sociala medier!
På Facebook, Instagram och
LinkedIn lägger vi regelbundet ut
information om vad som händer
i vår kommun, tips på vad man
kan hitta på, och mycket mer. Följ
oss gärna på våra sociala medier.
Facebook: Salems kommun
Instagram: @salems_kommun
LinkedIn: Salems kommun

Smittfria äldreboenden
Efter en intensiv vår kunde vi i juni
konstatera att samtliga kommu
nala äldreboenden var fria från
covid-19-smitta. Under sommaren
har äldreboendena fortsatt varit
smittfria och är även det för till
fället. Kommunens boenden har
under sommaren blivit granskade
av IVO och blivit godkända utan
några anmärkningar.
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Salems kommun har i år haft cirka 140 unga som har feriearbetat inom kommunens
verksamheter och i lokala företag. För första gången har en grupp ungdomar arbetat
i kommunkansliet. Första trion var Lukas Forsman, Rasmus Moosberg och Oscar
Mendez Ståhl. Vi träffar dem en av de sista dagarna och hör hur de har haft det.

Feriearbete i
kommunhuset
Alla tre är nöjda med sina veckor då
de arbetat med uppgifter inom ramen
för säkerhet och kommunikation. Med
säkerhetssamordnaren har de fokuserat
på trygghetsfrågor och tillsammans med
kommunikatörerna har de arbetat både
med corona-information och uppdaterat
kommunens bildbank.
– Det har varit en bra äventyr! Många
olika uppgifter och varierat, säger Oscar
Mendez Ståhl.
Alla tre skrattar och tillägger att det varit
mer ansträngande än de trott. Killarna har
tillryggalagt många varma kilometer till fots
i kommunen då de varit till alla kommunens
verksamheter och platser och samtidigt
iakttagit minskat resande i kollektivtrafiken.
20 000 steg per dag var inte ovanligt. En
del av uppdraget har varit att fotografera
kommunens fastigheter och miljöer.

Vad har ni lärt er om säkerhetsarbetet?
– Vi har arbetat med att kontrollera att
gemensamma platser är trygga, fräscha och
rapportera om vi hittar skadegörelse, berättar
Rasmus Moosberg.
– Och vi har letat efter platser där
det kan finnas skaderisker och faror,
kompletterar Oscar.
Arbetet tillsammans med kommunikatörerna
har handlat mycket om att sprida information
om att hålla avstånd på allmänna platser på
grund av coronapandemin. De har affischerat
och placerat ut skyltar och dekaler på marken.
– Vi har riktat oss både till allmänheten och
till företag med information, säger Oscar.
Rasmus har en lista i telefonen på alla företag

de besökt och överlämnat viktig information till.
– Det uppskattades av de allra flesta. När
man får ett papper i handen och vet att det
är riktat till en tas nog informationen emot
bättre, tror Rasmus.
– Säkerhet handlar väldigt mycket om
kommunikation, säger Lukas Forsman.
– Och utan kommunikation får vi ingen
säkerhet! kompletterar Rasmus.

”Säkerhet handlar väldigt mycket
om kommunikation.”
– LUKAS FORSMAN

Hur var det att sommarjobba i kommunen?
– Kommunens verksamhet är större än jag
trodde, säger Oscar.
– Så mycket personal, alla fastigheter, de
som jobbar i kommunhuset. Vi har lärt oss
mycket nytt om alla uppgifter kommunen har.
– Man påminns ju också om ansvaret alla i
kommunen har för hur det är här, säger Lukas.
– Och för vilka kostnader det blir med
skadegörelse.

Siktar på högskola och universitet
Lukas och Oscar går i gymnasiet och hade
hemundervisning under våren.
– Jag tyckte det var skönt med hem
undervisning. Lättare att fokusera då säger
Lukas som får medhåll av Oscar.
Rasmus har just gått ut nian och deras
verksamhet påverkades i viss mån med
färre utflykter, fysiskt avstånd i matsalen till
exempel och ökat inslag av instuderingsfrågor
på egen hand. Alla tre vill fortsätta studera.
Oscar och Lukas siktar på högskoleutbildning

inom ekonomi, medan Rasmus har målet att
bli arkitekt efter teknisk linje på gymnasiet.

Vad tycker ni vi kan göra för att göra Salems
kommun ännu trevligare?
Lukas, Oscar och Rasmus har lärt sig mycket
om säkerhet. Kommunen kan göras tryggare
och säkrare med kameror och personal
insatser tycker de.
– Men det är redan en bra kommun. Bra
möjligheter till sport, bad, natur. Men ett
fräscht snabbmatställe skulle höja betyget,
säger Lukas.
– Och att alltid ha några som oss anställda!
Det förbättrar kommunen!
Alla tre är ense om att de haft det bästa
sommarjobbet, så det är väl ett gott betyg om
något från denna pionjärtrio.
Lisa Terp, Mathilda Bäck och Elsa Bernlind
har under tre veckor arbetat i kommunens
trädgårds- och parkservice. Vid tidningens
besök arbetar de med att måla om utemöbler
vid Rönninge skola.
– Vi har gått i Rönninge skola alla tre. Det är
en över 100 år gammal och fin skola. Den ligger
nära i ett vackert område där vi känner alla, be
rättar Elsa som nu går i gymnasiet i Södertälje.
– Vi har arbetat med att göra fint i parker,
kratta, beskära träd och buskar och rensa
ogräs i planteringar, säger Lisa.
– Det har varit bra att ha ett sommarjobb.
Man får igång lite rutiner och kommer upp
i tid. Bra inför skolstart, anser Mathilda och
tillägger: Det är ett bra initiativ med ferie
arbete. Fler företag borde ta emot ung
domar. Alla tjänar på att vi gör nytta och har
meningsfulla arbetsuppgifter.
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Rasmus Moosberg har under sin tid på Salems kommun
arbetat mycket med säkerhets- och kommunikationsfrågor.

Feriearbetarna har bland annat hjälpt kommunen placera
ut markdekaler som uppmanar till att hålla avstånd.

Lisa, Elin och Mathilda har under sina veckor som feriearbetare bland annat målat om utemöbler vid Rönninge skola.
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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.

Socialdemokraterna
Ett särskilt år. 2020 har präglats
av pandemin som medfört stora
ingrepp i vår vardag. Behovet av god vård på
våra äldreboenden har ställts på sin spets.
Vi ska se till att ha tillräckliga resurser för att
få kompetent och nöjd personal.
En förskola i Södra Hallsta som drivs utan
vinstintresse. I den nya stadsdel som byggs
vid infarten till Rönninge ingår en förskola
Den bör drivas i egen regi. Vi vill ha en för
skola med inriktningen att ge god omsorg
och bästa utveckling för varje barn - inte
högsta lönsamhet på varje barn. Våra
gemensamma skattepengar ska inte gå
till övervinster i skolkoncerner.
Idrottsplats. Om vi fått bestämma hade
vi byggt en riktig idrottsplats inklusive
hall. Alliansen har prioriterat annat så nu
saknas pengarna och det får bli en lång
siktig vision. Vi kommer att bli fler i Salem.
Prognosen är ca 20 000 invånare och då
behövs definitivt en rejäl idrottsplats. Vi
stöder ändå upprustningen av Prästboda
bollplan, bra med toaletter och belysning.
socialdemokraternaisalem.se.
E-post: info.sapsalem@telia.com,
telefonnummer: 08-5325 11 00.

vi att dagens barn fick lära sig. KD vill se ett
nytt folkhem i Salem.

Moderaterna
Livet är inte längre detsamma
efter pandemins inträde i våra
liv. Hela världen kämpar mot samma osynliga
fiende. Salems kommun började i tidigt skede
att agera mot smittan. Äldreboendena har
haft den utrustning som krävts och besöks
förbudet infördes snabbt. IVO publicerade
den 7 juli en granskning där Salems äldrevård
blev utan anmärkning. Trots alla åtgärder har
vi emellertid inte kunnat hindra all smitta och
vissa har förlorat nära och kära.
Under pandemin har Salems kommun
vidtagit ett särskilt åtgärdsprogram för före
tagare som fått det svårt ekonomiskt. En
politisk styrgrupp ska tillsammans med en
extern konsult utvärdera kommunens han
tering av covid-19. Trots allt har kommunen
fortsatt med sitt sedvanliga arbete för att nå
kommunens mål, exempelvis ska Fågelsång
ens skola börja byggas i höst. Livet fortsätter
och det är vi som skapar vårt liv och skriver
vår historia. Låt historien om Covid-pandemin
vara en lärdom om hur viktigt det är att ta
vara på livet hur svårt det än kan vara.

Kristdemokraterna
Tumba-Tarzan. Med Tage
Erlander som statsminister under
50-talet fungerade det svenska folkhemmet.
En tid av ärlighet, lugn och trygghet. Den
farligaste brottslingen som alla fruktade
var Tumba-Tarzan som under långa tider
täckte löpsedlarna. Han hade hamnat utanför
folkhemmet och överlevde genom att göra
inbrott i tomma sommarstugor. Han stal det
ätbara och städade och diskade efter sig. Hur
avlägset känns inte denna tid när vi ser
på Sverige idag. Ett mord nästan var tredje
dag och annan grov brottslighet florerar.
Tage Erlander berättade att han gått i
söndagsskola och förmodligen där fått
sina grundläggande samhällsvärderingar.
Detsamma kan även gälla Tumba-Tarzan
som uppenbarligen lärt sig vad som är rätt
och fel i mänskliga kontakter. Det önskar

Miljöpartiet
Var med och gör skillnad!
Mycket har förändrats för dom
flesta av oss genom coronapandemin - vi har
kanske själv blivit sjuka eller mist anhöriga.
Vi behöver en trygg sjukvård! Vem du är, vad
du tjänar eller var du kommer ifrån ska aldrig
ha betydelse för vilken vård och omsorg du
har rätt till. Människor som arbetar i vården
och omsorgen ska inte tackas med applåder
utan med rimliga löner, bra arbetsvillkor
och fler kollegor.
Ett hållbart samhälle! Miljöpartiet har drivit
fram världens mest ambitiösa klimatlag och
miljöbudgeten har mer än fördubblats. De
investeringar vi gör när den mest akuta fasen
av coronakrisen är över kommer att avgöra

om vi kan rädda både jobben och planetens
framtid. Ett jämlikt samhälle! Coronakrisen
har drabbat alla, men de med små ekono
miska marginaler, osäkra och lågavlönade
arbeten har en längre väg tillbaka, och det
är för dem som samhället ska vara som allra
starkast. Kom med och gör skillnad - Bli
medlem! Skicka ett sms till 72980 med texten:
mpmedlem240, ditt personnummer och din
mejladress. Miljöpartiet de gröna i Salem.

Centerpartiet
Centerpartiet är ett parti som
alltid siktar på en hållbar framtid,
oavsett om det handlar om naturen eller
individen. Vi ser nu tydligt hur påverkade vi
blir av oförutsedda händelser och vi behöver
rusta oss för att vårt samhälle ska fungera
även i kriser och hur vi kan skapa en morgon
dag i lärdom av gårdagen. Alla förändringar
behöver inte alltid vara stora – ibland kan
tex en motion om att främja den biologiska
mångfalden göra mycket gott. Centerpartiet
kommer att fortsätta att arbeta förebyggande
och långsiktigt med miljöfrågor, trygghet och
företagande. Vi lyssnar in och arbetar för ett
grönare och tryggare samhälle – tillsammans
med dig som bor här i Salems kommun. Var
med och jobba för en positiv framtid. Ett före
tagsamt och medmänskligt Sverige med ökad
jämställdhet, där utsläppen minskar och vi tar
miljöansvar. Bli medlem genom att skriva ditt
personnummer, mejladress och swisha 150 kr
till nr 123 421 85 33. Vill du veta mer? Kon
takta oss gärna på salem@centerpartiet.se

Liberalerna
Våren var tuff och hösten kommer bli
en prövning. Våren och sommaren
2020 var en utmaning för Salems kommun.
Sedan mars har det mesta handlat om Corona
för oss alla. Vi har kämpat med knappa resur
ser, tuffa prioriteringar och beslut i kommunen.
Det svåraste har framför allt varit förlusten av
de som vi inte lyckades skydda, främst äldre.
Ett stort tack till den personal som gjort ett
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Treåriga Ylva uppskattar Garnuddens utegym och klättrar vant upp. Mamma Sanna finns tryggt nära men utanför bild.

storartat arbete i den situation som varit och
till förvaltningen som rustat för hösten. Under
det kommande året ska vi utvärdera och lära
för att därefter satsa smart på äldreomsorgen.
En konsekvens av pandemin är att kommu
nens intäkter sjunker och från Alliansens sida
är vi överens om att vara försiktiga med nya
större åtaganden utöver de som vi redan
beslutat. Trots situationen gläds vi och är stolta
över att bygget av Fågelsångsskolan nu kan
påbörjas samt att Prästboda bollplan från och
med nästa säsong blir ett viktigt tillskott för
fotbollen i Salem och Rönninge.

Rönningepartiet
Oförsiktig exploatering i Salem,
Rönninge och Söderby - Är det så
vi vill ha det? Stabila radhus- och villaområ
den får helt plötsligt se sina omgivningar för
ändras i grunden. Ivern att bygga i kommunen
är större än att tillvarata invånarnas intressen.
Vitsippan vid Prästbodavägen, Tallbacken i
Söderby, Rönninge centrum och Tallsätra

vägen är några i raden. Att länsstyrelsen i
flera fall säger ifrån tycks inte spela någon
roll. Ytterligare ett exempel är Karlskrona
viksvägen där riktlinjerna var: ”Salems
kommun skall präglas av en försiktig tillväxt i
enlighet med översiktsplanen”, ”Kommunens
arbete skall sträva efter en m
 iljö i ekologisk
balans”, ”Människor och natur skall skyddas
mot skador och olägenheter.” Nu blir det inte
så. Storskalig avverkning av skyddsvärda träd
och allmän skövling har blivit resultatet tack
vare luddiga detaljplaner. Vi i Rönningepartiet
vill se en genomtänkt plan för byggande i vår
kommun. En sådan finns inte nu.

ställda inom äldreomsorgen ska ha bra villkor
och att kommunen ska satsa på fasta heltids
anställda istället för och otrygga anställningar.
Ingen ska känna sig tvingad att gå till jobbet
trots sjukdom.
Region Stockholm har styrts av de
borgerliga partierna sedan 2006, den senaste
mandatperioden tillsammans med Miljö
partiet. Under dessa år har en allt större del
av sjukvården överlåtits till privata vårdbolag
som i första hand drivs av vinstintresse. Det
har gjort att helhetsansvaret för patienterna
har tappats bort, vilket drabbar äldre och
multisjuka allra hårdast. Vänsterpartiet vill ta
tillbaka vården i regionens egen regi för att se
till att alla patienter vårdas efter behov, inte
efter hur lönsamma de är.

Vänsterpartiet
Även Salem har drabbats hårt av
coronapandemin. Särskilt hårt
drabbade är våra äldre. En undersökning
från Region Stockholm visar att äldreboenden
där boende smittats av covid-19 har haft en
högre andel tim- och bemanningsanställda.
Vänsterpartiet har länge arbetat för att an

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna är
representerade i Salems kommun
fullmäktige men har valt att inte bidra med
presentationstext i tidningen.
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På G i Salem: september–oktober

På grund av rådande samhällsomständigheter kan e
 venemang, utställningar och andra aktiviteter
ställas in med kort varsel. Besök gärna salem.se eller bibliotekets hemsida, bibliotek.salem.se,
för u
 ppdaterad information. Tack för er förståelse.
n September
Utställningar på Salems Bibliotek
24/8–2/9 ”Bästa livet är alkohol
fritt”, Kristdemokraterna visar
bilder från teckningstävling.
5–23/9 Roland Svensson - 
“Bilder från när och fjärran”, foto.
26/9–14/10 Konst från Rönninge
och Salem.
Kyrkan i Salem
8 Introduktionsmöte om Livs
stegen – Tolv steg för oss som
vill hitta en ny väg, kl 16.30.
Ingen föranmälan krävs. Plats:
Säby församlingshem, Emanuel
Birkes väg 1. Livsstegen är ett
kostnadsfritt självhjälpsprogram
i 12 steg för alla människor där
livsproblem – stora som små –
har skapat en känsla av vilsenhet.
Salems Hembygdsförening
12 Vandring på Borgudden och
kyrkbyns plats, kl 10. Samling på
parkeringen vid Salems kyrka.
13 Öppet hus på Kulturarvs
dagen, kl 11–15 vid Lundby.

Vandring till röset på Hamberget
kl 14. Tag gärna med fikakorg.
Parkering Lundby vid väg
korsningen Vällinge-Högantorp,
cirka 2 km från Bergaholmsvä
gen. OBS glöm inte p-skivan!
Biblioteket
12 Författarbesök med Mikael
Kurkiala, kl 13. Docent i kultur
antropologi och forskare vid
Uppsala universitet besöker
Stora Murgrönan. Författar
besöket är ett samarrangemang
mellan Salems församling och
biblioteket i Salem
17 Bokcirkel, kl 17. Läs och
prata om böcker med andra.
Bokcirkeln träffas en torsdag
i månaden kl 17. Denna gång
diskuterar vi boken Brudar i svart
av Sirpa Kähkönen.
Kultur- och fritid
19 Teater Bambino spelar
“Grodan och kärleken”, kl 11.
För barn från 3 år på Lilla Mur
grönan. Biljetter 50 kr finns på

Politik
Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges sam
manträde 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 fullmäktige” och lämnas till kommunen

Insektshotell ska främja den
biologiska mångfalden
13 insektshotell har satts upp i
kommunen i samband med att
man också skapat ängsmarker och
blomsterängar.
– Vi vill främja den biologiska mångfalden
genom större och fler ängsytor och ängs
marker. Insektshotellen ska återspegla
insekters naturliga boende och locka duktiga

Salems bibliotek fr o m 12/9.
Salems Teater och musikförening.
Endast förköp.

n Oktober
Biblioteket
10 Författarbesök med Salems
bon Henric Stenmark, kl 13.
Henric är universitetslektor på
Stockholms universitet och är
aktuell med romanen ”Krut
banan i Ursvik” som handlar
om utveckling av atomvapen i
Sverige under efterkrigstiden.
Gratis biljetter till författar
besöket delas ut från och med
lördag 3 oktober.
15 Bokcirkel, kl 17. Läs och prata
om böcker med andra. Vi träffas
en torsdag i månaden kl 17.
Denna gång diskuterar vi boken
Klubben av Matilda Gustavsson.
Kultur- och fritid
6 Glassteater med Cirkus
Tigerbrand, Rönninge Glassbar
“Lilla Lejon”, En berättelse,

senast måndagen före sammanträdet.
Observera att enbart socialnämnden har
sammanträde i augusti, den 31/8. Resterande
nämnder, kommunfullmäktige och kommun
styrelsen har inte sammanträden förrän
september eller oktober månad.

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 1/10.

pollinatörer till att bo där, till exempel vilda
bin och insekter överlag vars boende runt om
i naturen försvinner i allt större takt, säger
Senad Palic, driftschef på Salems kommun.
Initiativet drogs igång i vintras efter en motion
framlagd av gruppledare Raili Nilsson (C) och
Ankie Bosander (C). Förslagen som lades fram
syftade till att bidra till den biologiska mång
falden samt minska kommunens CO2-utsläpp.
– Genom att se över våra gräsytor i kommu
nen och utreda lämpliga platser för blomster
ängar kan vi istället både försköna vår natur

om livets första äventyr och
upptäckter, för de allra minsta
(2–5 år). Max 45 personer.
Endast förköp.
26 Höstlovsprogram Kompani
Kläng spelar “Tidsfördriv”, kl. 13.
Musik och akrobatik för barn
6–9 år på Murgrönan. Gratis
biljetter finns på Salems
Bibliotek fr o m 19/10.
27–28 Lovbio på Murgrönan.
Salems Hembygdsförening
3 Öppet hus i Hallinge smedja,
kl 11–14. Möjlighet att prova på
smide i den gamla smedjan.
10 Vi besöker Viksbergs källa
med omgivningar och därefter
till Högantorp och beser jätte
grytan, kl 10. Samling vid Lund
bys parkeringsplats för att åka
bil till Viksberg och senare vidare
till Högantorp.
25 Öppet hus med café i Villa
Skönvik, kl 13– 16.
För aktuell information,
besök www.salemhembygd.se

Kommunstyrelsen: 21/9, 12/10.
Barn- och utbildningsnämnden: 1/9,
15/9, 13/10.
Bygg- och miljönämnden: 1/9, 15/9, 13/10.
Kultur- och fritidsnämnden: 3/9, 17/9, 22/10.
Socialnämnden: 31/8, 14/9, 5/10.
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat
meddelats. Allmänheten kan inte delta vid
ärenden som gäller myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

med fler blommor och även minska kommu
nens koldioxidutsläpp något. Att vi installerar
insektshotell i anslutning till blomsterängarna
är ett steg i rätt riktning för den biologiska
mångfalden och vi ser fram emot att vidta
fler konkreta åtgärder, stora som små, för
att främja vår natur och miljö, säger Raili
Nilsson (C), gruppledare för Centerpartiet i
Salems kommun.
Vid ytterligare frågor, kontakta Senad Palic
på senad.palic@salem.se eller Raili Nilsson på
raili.nilsson@salem.se.

