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Företagarna Botkyrka-Salem har utsett 
Thomas Engberg, Apoteket Hägern till 
årets företagare 2016. Motiveringen lyder: 

”Thomas Engberg driver sedan 2011 
Apoteket Hägern i Salems Centrum.

Genom hög kompetens, som utbildad 
apotekare och betydande erfarenheter 
från läkemedelsindustrin, har han 
tillsammans med sin personal, utvecklat 
det kundnära apoteket.

Thomas Engberg har skapat en trivsam-
mare apoteks- och arbetsmiljö och är noga 
med att arbeta inkluderande samt ut - 
vecklar och motiverar sina medarbetare.

Thomas har bidragit till att utveckla den 
lokala vårdkedjan genom sitt samarbete 

med såväl Vårdcentral som lokala tand-
läkare, allt för att ge Salems lokalbefolk-
ning en service utöver det vanliga.

Utöver sitt företagande, tar Thomas 
Engberg ett socialt ansvar genom att 
sponsra de lokala idrottsföreningarna. 
Hans engagemang inkluderar även 
förmedling av information om medicine-
ring/läkemedel till de lokala pensionärs-
organisationerna.

Thomas Engberg är en föredömlig 
företagare som bidrar till att ge Salems 
medborgare en trygg och säker läkeme-
delshantering. Hans kompetens och 
servicetänk skapar en kvalitét utöver det 
vanliga.”

Årets företagare Thomas Engberg

Bygglov för bostäder
SMÅA har fått bygglov för Torghuset vid 
Rönninge torg och kvarteret Trädgårdslun-
den på parkeringen väster om Coop. 

I Torghuset ska det byggas 32 lägenhe-
ter mellan 1–4 rok. I bottenvåningen mot 
torget byggs fyra flexibla lokaler mellan 70 
och 97 kvm som kan användas för t ex 
butik eller kontor.  På parkeringen väster 
om Coop ska det byggas fyra flerbostads-
hus med totalt 37 lägenheter mellan 2–5 
rok. Två högre hus i fyra plan närmast 
Rönninge centrum och två lägre hus i tre 
plan mot villabebyggelsen intill sjön Flaten. 

Infrastruktur
Rondellen och den nya bussterminalen är 
klar. Vi bygger om parkeringen vid Bamses 
kiosk och torgytan fram till gula huset. 
Under byggtiden finns det tillfälliga 

parkeringar på gamla busstorget med 
infart från Dånviksvägen Vi anlägger 
parkeringsfickor längs Dånviksvägens östra 
sida, mitt emot utfarten från busstermina-
len. De nya vattenledningarna är klara men 
vi fortsätter att jobba med avloppspump-
stationen vid Stationsvägen/Dånviksvägen. 

Gångtunneln
SL rustar i samarbete med kommunen upp 
gångtunneln vid pendeltågsstationen. 
Målet är bland annat att öka säkerheten 
och tryggheten samt ge resenärerna en 
mer välkomnande känsla. 

 ● Mer information
Läs på www.salem.se/ronningecentrum. 
Följ oss på Instagram @ronningec. 
Kommunens projektledare nås via  
08-532 598 00 eller ronningec@salem.se

Nya Rönninge centrum
– trivsamt och levande

Studie- och yrkesvägledning  
för vuxenutbildning
Studie- och yrkesvägledningen för vuxen - 
utbildning finns numera på Sanatorie-
vägen 20 i Söderby park. Här får du hjälp 
med ansökan till utbildning, vägledning 
inför val av studier och arbete. Boka tid 
för studie- och yrkesvägledning på 
komvux@salem.se eller 073-623 07 74.  
På måndagar kl 9–11 har vi drop-in för 
hjälp med ansökan till SFI. Det går också 
bra att boka tid en annan dag för hjälp 
med ansökan. 

Nyhet om gymnasiekompetens
Är du mellan 20–24 år och har hoppat av 
gymnasiet? Eller påbörjade du aldrig dina 
gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig 
gymnasiekompetens på komvux eller 
folkhögskola med hjälp av ett Utbildnings-
kontrakt. Du kan ansöka om studiestöd 
från CSN som berättigar till 6 556 kr/
månad vid studier på heltid. Du kan också 
studera på halvtid. Boka in ett besök så får 
du reda på mer om Utbildningskontrakt!
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Stockholms stad höjer tomthyrorna
För första gången sedan 2004 höjer 
Stockholms stad den hyra småhusägare 
betalar för att låna mark av staden. 
Motiveringen är att markvärdena ökat 
kraftigt. I Salem omfattas cirka 850 
småhus av hyreshöjningen som i snitt blir 
816 kronor per år. För befintliga fastighe-
ter höjs hyran i tre steg med början 2018. 

För nyproduktion höjs hyran direkt, liksom 
för de som får hyressänkning. Det många 
inte känner till är att de har möjlighet att 
köpa marken från Stockholms stad. För 
småhus är priset cirka 40 procent av 
marknadsvärdet eller 50 procent av 
marktaxeringsvärdet.
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Stöd till nyföretagare
Nyföretagarcentrum har anställt Maria 
Zitting-Nilsson som rådgivare i Salem. 
Maria ska ge gratis rådgivning för 
nyföretagare, förbättra samarbetet 
med det lokala näringslivet och söka 
nya mentorer.

Ny ägare till Salems C
Granholm Gruppen AB, CAM Holding 
AB och Imola Holding AB är nya ägare 
till Salems centrum. Elisby Fastigheter 
AB är nya förvaltare och driftsansva-
riga. De är även ansvariga för utveck-
lingen av centrumet.

– Kommunen driver just nu ett stort 
utvecklingsprojekt där vi siktar på 
uppemot 400 nya bostäder i och kring 
Salems centrum, nya affärsytor och 
parkeringsplatser, säger kommunal-
rådet Lennart Kalderén (M).

– Det finns stora förhoppningar på 
att de nya centrumägarna kan ha en 
betydande roll i det projektet. 

Längre handläggnings-
tider bygg och miljö
Under veckorna 43–45 byter bygg- och 
miljöenheten ärendehanteringssystem. 
Det medför längre handläggningstider 
för bygglov, miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedelstillsyn. Under vecka 44 ligger 
systemet helt nere, vilket försvårar 
registrering samt ger oss begränsade 
möjligheter att söka upp och lämna ut 
handlingar samt svara på frågor i 
pågående ärenden. 

Högre ranking av  
företagsklimat
Företagsklimatet i Salem är bland de 
50 bästa i landet enligt en ranking av 
Svenskt Näringsliv. Rankingen bygger 
på svaren från enkäter till företagare 
som varit i kontakt med kommunen 
samt statistik inom företagsområdet. 
Salems resultat har förbättrats jämfört 
med 2015, främst när det gäller 
servicen till företag samt tjänstemän-
nens och politikernas attityder till 
företagande.

Salem näst bästa 
skolkommun
Salem placerar sig som nummer två av 
landets 290 kommuner i den ranking 
som Lärarnas Riksförbund gjort med 
hjälp av offentlig skolstatistik och parts-
gemensam lönestatistik. Förra året 
kom Salem på 33:e plats. I rankingen 
ingår elevresultat, likvärdighet, 
resursanvändning, lärarlöner och 
lärarbehörighet. Salem får allra bäst 
betyg för likvärdighet och lärarlöner 
men ligger också mycket bra till på 
elevresultat

Ny butik och  
facebooksida
Kommunens dagliga verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning 
har öppnat butiken Kretativa Ting i  
före detta Skyttorpsskolan. Här säljs 
saker som tillverkas i verksamheten, 
allt från barnkläder till smycken.  
Daglig verksamhet har även startat en 
Facebooksida:  www.facebook.com/
salemsdagligaverksamhet. 

Fler möjliga platser för flyktingboenden
I våras ansökte kommunen om tillfälligt bygglov för flyktingbostäder på fyra platser. Den fortsatta proces-
sen har dock dragit ut på tiden eftersom byggloven i flera fall överklagats. För att inom rimlig tid få fram de 
bostäder som krävs behöver kommunen nu ta fram flera möjliga platser för boenden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
och socialförvaltningen har tagit fram 
förslag på sex nya möjliga platser för 
temporära flyktingboenden. Det kommer 
endast att bli aktuellt med boenden på 
vissa av platserna. Det är kommunstyrel-
sen som slutligen beslutar vilka nya 
platser kommunen ska söka tillfälligt 
bygglov på. Innan kommunstyrelsen fattar 
sitt beslut kommer ett öppet informa-
tionsmöte att anordnas för allmänheten.  
I skrivande stund är inte datum för mötet 
fastställt men all information kommer 
att finnas på kommunens webbplats  
www.salem.se/mojligaplatser. 

Bakgrund
Från och med den 1 mars 2016 gäller en 
ny lag som innebär att landets kommuner 
inte kan hänvisa till bostadsbrist för att 
inte ta emot flyktingar. Kommuner med 
bostadsbrist måste lösa bostadsbehovet 
genom att snabbt bygga tillfälliga flykting-
bostäder. 

Antalet nya asylsökande sjunker i 
Sverige men de flyktingar som kommer att 
komma till kommunerna under 2016–
2018 är personer som redan finns på 
Migrationsverkets boenden. I augusti 
2016 fanns här drygt 70 000 personer. De 
placeras i en kommun när de fått perma-
nent uppehållstillstånd. 

Nuläge Salem
Fram till oktober i år har kommunen löst 
boendet för 46 av de 56 nyanlända som 
placerats i kommunen under 2016. Under 
2017 förväntas drygt 60 personer att bli 
placerade i kommunen och prognosen för 
åren närmast därefter är cirka 40 perso-
ner/år. 

Under 2016 var hälften av flyktingarna 
familjer och hälften ensamstående. För 
2017 kommer de flesta att vara ensam-
stående vuxna. Utöver dessa personer kan 
ensamkommande flyktingbarn anvisas till 
kommunen. 

Status för tidigare platser
Bygg- och miljönämnden har beviljat 
tillfälligt bygglov för tre platser:

• Salem 5:27, Fasanstigen/Söderbyvägen.
• Söderby 5:29, Sanatorievägen. Bygglo-

vet är överklagat.
• Rönninge 1:112, Nytorp/Rönningevä-

gen. Bygglovet är överklagat.

Den fjärde placeringen som kommunen 
ansökt om vid Uttringe 1:831, Barrtorps-
stigen prövades aldrig av bygg- och 
miljönämnden eftersom det krävdes mer 
markarbete än beräknat. 

 ● Mer information
För information om de föreslagna plat-
serna och det öppna informationsmötet, 
se www.salem.se/mojligaplatser

Kontakt Kommunstyrelsens beslut: 
Lennart Kalderén (M), ordförande,  
070-623 29 00, 
lennart.kalderen@salem.se

Bygg- och miljönämndens beslut om 
bygglov: Björn Kvist (M), ordförande,  
073-412 60 89, bjorn.kvist@salem.se

Paviljongernas placering: Sune Eriksson,  
t f miljö- och samhällsbyggnadschef, 
08-532 59 908, sune.eriksson@salem.se. 
Per Almström, kommundirektör, 
08-532 598 10, per.almstrom@salem.se

Kommunens flyktingmottagande och de 
boenden vi har idag: Christina Häckner, 
socialchef, 08-532 598 89,  
christina.hackner@salem.se

Behandling av bygglovsärenden:  
Anne-Charlotte Glantz, bygg- och miljö-
chef, 08-532 599 45, 
anne-charlotte.glantz@salem.se

Övriga frågor: Växel 08-532 598 00 eller 
info@salem.se.

Vi söker familjehem
Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar.  
Ett familjehem är en familj eller en person som tar 
emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. För en 
kortare eller längre tid fungerar familjehemmet  
som barnets familj. 

Nu söker vi fler familjer, främst till ensamkom-
mande pojkar. Hör av dig för mer information och 
intresse-anmälan. Maila eller ring till maria-theres.
erlandsson@salem.se, almira.halilovic@salem.se, 
kaspar.ohlund.hellman@salem.se, 08-532 598 00.

Sätt betyg på Salem
Din åsikt är viktig för oss! Vi vill gärna 
veta vad du tycker om att bo och leva 
här. Därför genomför vi just nu en 
enkätundersökning med hjälp av SCB.  
Är du en av de som slumpvis valts ut  
för att svara på enkäten ber vi dig att 
snarast skicka in dina svar. Du svarar 
anonymt via webb eller pappersenkät. 
Stort tack på förhand!
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Centerpartiet

Wilhelminas torg
När Rönninge Centrum blir nytt 
och fräscht föreslår Centern att 
även namnet blir nytt. Vi tycker 

det är på tiden att en kvinna och då den för 
Rönninge mycket betydelsefulla Wilhelmina 
af Tibell blir uppmärksammad! Hon var den 
som lyckades att 1888 få tåget till Rönninge, 
hon bedrev sitt  jordbruk med ett stort och 
för den tiden ovanligt socialt engagemang.
Hon är värd att hedras! Vi tackar alla som 
deltog i vår röstning på Salemdagen! 83% 
röstade för namnbyte  till det mer person-
liga och historiska  Wilhelminas Torg!! 
17% vill inte ändra namn utan behålla 
Rönninge Torg.
 Vi är upprörda över att det ännu inte 
byggts några lägenheter i Rönninge Cent-
rum. Sätt nu fart SMÅA!
 Just nu utarbetas en ny översiktsplan för 
Salems framtida utbyggnad. Vi är glada att 
det visade sig vid kommunens enkät att 
flertalet är positiva till en kraftigare utbygg-
nad. Vid den stora bostadsbrist som nu 
råder är det viktigt att vi tar vårt ansvar för 
flera bostäder. Närmast på tur står en 
utbyggnad av Salems Centrum, Centern vill 
se minst 400 lägenheter för såväl ungdo-
mar, barnfamiljer som för äldre. Vi vill ha en 
rejäl andel hyresrätter och vi ser gärna att 
förskolor placeras i några av byggnadernas 
markplan. 
 Som du ser går vi in i en mycket spän-
nande tid för kommunen. Kom med och 
påverka framtiden!

Ankie Bosander
ankie.bosander@salem.se

Liberalerna

Mycket positivt händer 
i Salem! Här ett axplock 
från Liberalernas agenda: 

Andelen personer i åldern 65+ i Salem ökar 
varför vi har initierat en behovsanalys av 
“äldres” intressen inom kultur och fritid. 
Syftet är att få underlag för framtida 
satsningar. Bovieran ska byggas i kommu-
nen, ett seniorboende med skön tempera-
tur i inglasad innergård, som gjort för 
möten och rekreation. Den dag man 
behöver omvårdnad dygnet runt har vi flera 
särskilda boenden i kommunal regi att välja 
mellan. Just nu arbetar vi för att vi ska få 
valfrihet fullt ut i Salem så att även privat 
drivet särskilt boende ska kunna väljas i 
framtiden. Så är det inte idag. Med beryktat 
hög kvalitet fortsätter vi ändå utveckla en 
äldreomsorg med stort mått egenmakt och 
valfrihet. Snöskottningen för funktionshin-
drade och äldre som bor hemma behålls. Vi 
inför också ny teknik för att öka tryggheten. 
En aktivitetssamordnare för äldre finns nu 
på plats och undersköterskornas löner har 
höjts så att fler kan lockas till vår fina 
äldreomsorg. 
 Liberalerna vill satsa på kultur och fritid 
bl a för integration. Vi anser att menings-
fulla möten människor emellan bygger ett 
aktivt och spännande samhälle, till glädje 
för alla åldrar och intressen. Därför vill vi 
stimulera och lyfta föreningars och invåna-
res engagemang. 
 Liberal? 
Kontakta: mia.franzen@gmail.com

Kristdemokraterna

Förvirrande figur
En förvirrande och onödig figur 
har dykt upp i Sverige och som 
vi anser inte hör hemma i 

svenska språket.
Håll denna figur borta från våra skolor 

och speciellt våra förskolor. Låt våra barn få 
vara pojkar och flickor. Det mår de bäst av. 
 Det går bra att kasta en boll till honom, 
men vem får bollen om den kastas till 
henne?

Håkan Paulson

Miljöpartiet

Motorvägen måste in i 
översiktsplanen! 
Salem klyvs av en motorväg 
som är miljöstörande. 

Samtidigt behövs den, det är ju rätt tydligt 
varje fredagseftermiddag när sommarstu-
gorna söder om stan ropar på sina ägare. 
Då måste man fråga sig om den måste vara 
så miljöstörande som den är, eller finns det 
bot? Stora delar av vår kommun lider av 
vägbuller. Utsläppen är ett annat problem, 
om än inte lika stort.
 Miljöpartiet har, som enda parti i 
kommunen, krävt åtgärder från väghållaren, 
Trafikverket. Det finns en mängd åtgärder 
man kan göra för att minska både buller och 
utsläpp:

•  Man kan sänka hastigheten, en billig och 
effektiv åtgärd. Fartkameror kan ge 
efterlevnad.

•  Man kan lägga tyst asfalt. Dyrt och inte så 
hållbart när man kör dubbat, men det kan 
det vara värt.

•  Man kan plantera bullerdämpande gröda 
längs vägen. Rynkolvon lär ha en bra 
effekt året runt.

•  Man kan avstå från avverkning av 
befintlig vegetation mellan vägen och 
samhället. Stockholm Vatten får hejda 
sig... 

•  Man kan bygga vackra, beväxta murar, 
särskilt vid begravningsplatsen. Kan man 
inte kräva tystnad där?

 
Motorvägen måste hanteras i vår nya 
översiktsplan, att blunda för den duger inte. 
Motorvägen är den mest begränsande 
faktorn när det gäller bostadsbyggande i 
kommunen, vid sidan av Bornsjön. Utan 
åtgärder mot vägbullret kan vi inte utveckla 
vår kommun!

Moderaterna

Den nära kommunen med 
god boendemiljö
Byggnationen av nya Rönninge 
Centrum pågår för fullt. Arbetet 

med planering för nya Salems centrum är 
nu i startgroparna. Moderaterna i Salem 
tycker att det är viktigt att vi kan få till ett 
projekt som både innebär fler bostäder och 
ett mer modernt Salems centrum. Samtidigt 
är vi nu i slutfasen av att behandla kommu-
nens översiktsplan som kommer göra det 
tydligt att vi prioriterar nya bostäder, både 
lägenheter i form av bostadsrätter och 
hyresrätter men också radhus och villor, just 
för att få till en bra blandning i hela kommu-
nen. För oss moderater är Salem den nära 
kommunen med en god boendemiljö. Detta 
fortsätter vi att slå vakt om.
 Arbetet med kommunens budget för 
2017–2019 är igång. Kommunfullmäktige 
beslutar om budgeten på sammanträdet i 
november. Vår prioritet har alltid varit och 
är fortsatt ansvar för Salembornas skatte-
pengar, samtidigt som vi vid utrymme alltid 
gör nödvändiga förstärkningar inom väl - 
färden. Vi ser stora behov av fler och nya 
skollokaler i kommunen allt eftersom vi ser 
stora kullar av unga som ska börja i skolan. 
Utan ordning och reda i ekonomin, där varje 
skattekrona används på bästa sätt, minskar 
möjligheterna till investeringar i vår gemen- 
samma välfärd.
 Är du intresserad av att bli medlem i 
Mode raterna? Hör gärna av dig så hjälper  
vi till.

Delmon Haffo, delmon.haffo@moderat.se

Rönningepartiet

Hela Salems lokalparti
Rönningepartiet är Salems 
enda oppositionsparti, och 
dessutom kommunens enda 

lokalparti. Så här mitt emellan två val är det 
extra tydligt.
• Vi stred för ett helt annat Rönninge 
centrum. Nu när planerna tagit form så blir 
det tyvärr ännu värre än vi kunde gissa. De 
nya, alltför höga byggnaderna skulle i alla 
fall få snygga fasader som smälte ihop med 
gamla centrumhusets gula träfasad. Men 
icke. Glöm de säljande gestaltningsbroschy-
rerna. I verklighetens Salem har nu Småa, 
Kalderén & Co beslutat att bygga med 
betong i olika nyanser av grått.
• När nya Salems centrum nu ska planeras 
vill vi se helhetsgrepp. Kommunens 
centrum behöver, utöver bostäder, bli 
levande med aktivitetslokaler. Vi driver 
frågan om en multianläggning, som 
ersättning och modernisering av Murgrö-
nan, simhallen och plats för allt från 
studiecirklar, möten, kulturevenemang och 
sport.
• De andra partierna säger som vi att skolan 
är högprioriterad. Ändå föreslår Alliansen 
att de ska spara bort 18 tjänster inom skola/
fritids. I nämnden var Rönningepartiet 
ensam om att rösta emot denna nedmonte-
ring av skolresurser.
På punkt efter punkt ser vi en ovilja att driva 
frågor utifrån det som är bäst här för oss 
som bor i Salem. Men vi lovar, vi fortsätter 
som Salems enda lokalparti att driva alla 
frågor med ett långsiktigt och lokalt 
perspektiv.

www.ronningepartiet.se 

Socialdemokraterna

Nu byggs det bostäder
Vi Socialdemokrater har under 
många år arbetat för mer 
byggande och ser nu att vi fått 

lön för mödan. Allianspartierna har äntligen 
förstått både att det finns behov av fler 
bostäder, att det finns mark att bygga på 
och även byggherrar som vill bygga. 
 Behovet av framförallt hyresrätter med 
rimliga hyror är stort. Vi har därför drivit på 
byggandet i Rönninge. Vi kommer även vara 
med i arbetet att bygga nya bostäder och 
utveckla Salems Centrum.
 Det viktigt att övrig samhällsservice 
hänger med. Barnfamiljerna ska veta att de 
har tillgång till bra förskolor och skolor inom 
gångavstånd. 
 Vi fortsätter arbetet för att få en idrotts-
plats för friidrott. Idrottsföreningarna ska ha 
rimliga villkor. Låt kommunen ta över 
driften av ishallen. Insatser för energi- 
besparing i ishallen krävs.

Sänk inte kvaliteten
Inför 2019 aviserar Alliansen ett stort 
besparingsprogram för kommunen. Det får 
inte gå ut över ambitionen att ha skolor, 
förskolor och äldrevård av hög kvalitet. 
Självklart ska vi arbeta med effektivisering, 
varje skattekrona ska användas på bästa 
sätt. Men vi måste fortsätta att ha en hög 
och jämn kvalité på kommunens åtagande. 
Med hjälp av den Socialdemokratiska 
regeringens statsbidrag tror vi inte att 
besparingsprogram ska behövas men om 
nödvändigt så får vi höja skatten hellre än 
sänka kvaliteten.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet gör skillnad 
Vänsterpartiet har fått igenom 
många värdefulla satsningar 
när vi har förhandlat med 

regeringen. Här är några exempel på 
satsningar som kommer att betyda mycket 
för oss Salembor:

Satsning på pedagogiska utemiljöer 
vid skolor, förskolor och fritidshem
Barn behöver möjligheter till lek, avkopp-
ling och bra aktiviteter på rasterna. Ute-
miljön ska även vara en tillgång i det 
pedagogiska arbetet för barns utveckling 
och lärande. Många torftiga, slitna skolgår-
dar och uteplatser kan nu rustas upp.

Fler anställda och höjd kvalitet 
i fritidshemmen
Fritids är en del av skolans pedagogiska 
uppdrag och ska vara en verksamhet med 
hög kvalitet. Allt fler barn går på fritidshem. 
Men resurserna har inte ökat i samma takt. 
Nu finns resurser för att anställa fler och 
satsa på ökad kvalitet i verksamheten.

Fler anställda i äldreomsorgen
Fler anställda inom äldreomsorgen kommer 
att leda till ökad trygghet och kvalitet för de 
äldre. Att anställa mer personal ger också 
avlastning för många anhöriga, framför allt 
kvinnor. Idag tvingas många kvinnor gå ner 
på deltid för att ta hand om äldre anhöriga 
när omsorgen inte räcker till.
 Vi i vänsterpartiet Salem kommer att 
hålla ögonen på att Salems kommun nu 
verkligen tar vara på möjligheterna att 
genomföra allt detta som man tidigare har 
sagt att man inte har råd med. Nu finns 
pengarna!



Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87

info@salem.se
www.salem.se
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Bibliotek
Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tors 13–19 Tis, ons 10–17
Fre 10–17 Lör  10–15

 ● Språkcafé 
Måndagar kl 15–16.30. Träna svenska 
med andra. Måndagar hela hösten.

 ● Stick- och handarbetscafé 
Måndagar kl 15. Ta med material.

 ● Starta eget företag 
Mån 14/11 kl 17.30. Nyföretagarcentrum 
hjälper dig som vill starta eget. Få tips 
och råd av experter.

 ● Boklunch 
Mån 8/12 kl 12. Vi tipsar om några av de 
senaste och bästa böckerna. Ta med dig 
din lunch eller kom bara för att lyssna.

 ● Utställningar på Salems Bibliotek 
29/10–16/11 Sam Stadener, Får man   
  leka med mat?, foto 
19/11–8/12 Konstnärer i Salems 
  konstkalender 
10/12–18/1  Salems Hembygdsförening  
  Salemstaden 50 år 

 ● Seniorbio 
Murgrönan, tis kl 13, entré 40 kr 
8/11   Florence Foster Jenkins 
22/11  Mustang 
6/12   Livet efter dig

För barn och unga

 ● Bokklubb 9–12 år 
Tors 10/11 och 15/12 kl 15. Välkommen 
till bokklubben där vi pratar om böcker 
och läsning. Vi bjuder på fika!

 ● Vi älskar barn- och ungdomsböcker 
Mån 14/11 kl 18 och tors 17/11 kl 15. Vi 
hälsar föräldrar och pedagoger välkomna 
till våra träffar där vi berättar om nya och 
aktuella böcker för barn och unga. 
Föranmäl dig så bjuder vi på fika!

 ● Pysseleftermiddag 
Ons 16/11 kl 15. Kylskåpsmagneter och 
bokmärken, 8–12 år.

 ● Sagostund för barn 
Ons 16/11 kl 9.30 och 10. Sagoberättare 
Maria Wiedersheim-Paul välkomnar er in 
i sagans värld. Från 4 år. Föranmälan till 
08-532 599 10 eller biblioteket@salem.se

 ● Rim & ramsor 
Tors 17/11 kl 10. Rim och ramsor, tips på 
böcker och sångstund för de allra minsta.

 ● Bok & Film 
Ons 30/11 kl 9.30. Vi visar film och tipsar 
om böcker. Från 3 år. Föranmälan till 08-
532 599 10 eller biblioteket@salem.se

 ● Pysseleftermiddag 
Mån 12/12 kl 15. Julpyssel och julkort, 
8–12 år.

Höstlov

 ● Teatercirkus – att våga lite mer 
Mån 31/10 kl 12.30 och 14.00, Lilla 
Murgrönan. Camilla Olsson och dra-
mapedagog, 7–10 år. Biljetter finns på 
biblioteket

 ● UNGfilm 
Mån 31/10 kl 18. Fantasyfilm i  
Murgrönan. Från 11 år.  
Gratis, anmäl dig till biblioteket.

 ● Skrivarverkstad med fantasytema 
Tis 1/11 kl 13–15. Lär dig skriva spän-
nande berättelser om drakar, trolldom, 
magiker och fjärran världar, 10–14 år. 
Föranmälan till biblioteket.

 ● Höstlovsbio  
Tis 1/11 på Murgrönan

 ● Sagopyssel 
Ons 2/11 kl 10–11. Pyssla och skapa på 
sagotema.

 ● Musikteater 
Ons 2/11 kl 11. Murgrönan, Till havs 
med Bröderna Sjöström, 5–8 år.  
Biljetter på biblioteket.

 ● Tecknarworkshop 
Ons 2/11 kl 13–15. Serietecknaren Lisa 
Medin lär dig teckna på tema hjältar 
och hjältinnor, 10–16 år. Föranmälan 
till biblioteket. 

 ● Ansiktsmålning  
Tors 3/11 kl 13–15

 ● Höstlovsbio  
Tors 3/11 på Murgrönan

 
Barnboksveckan 

 ● Familjelördag! 12/11 kl 10–15.  
Vi inleder barnboksveckan med en lör-
dag för alla barn. 

  Sagostund kl 10.30 (drop-in)  
Dockteater kl 13 Lilla Murgrönan 
Teater Tittut spelar Embla för barn från 
3 år. Biljetter kan köpas för 50 kr på 
biblioteket från 5/11.

  Fiskdamm för alla små kl 11 och 12.30
  Vik origami  kl 13–15

 ● Pyssel  
Ons 16/11 kl 15. Gör egna kylskåpsmag-
neter och bokmärken. Från 8 år.

 ● Sagostund  
Ons 16/11 kl 9.30 och 10. Föranmälan till 
08-532 599 10 eller biblioteket@salem.se

 ● Sagor och sägner 
Tors 17/11 kl 10. Berättarprogram med 
sagoberättare Maria Wiedersheim-Paul. 
Från 6 år. Gratisbiljetter från 7/11.

 ● Tävling Hela veckan 
Rita, måla och pyssla ett nytt omslag till 
din favoritbok. Vinn ett hemligt paket.

Kultur
 ● Salems konstförening, Galleri Salem 
Utställning Inför julen med ljus, textil, 
smide, keramik och smycken i Villa Skön-
vik, Rönningev 7.  
12/11 kl 12, vernissage  
12/11–26/11, lör–sön kl 12–16, ons kl 
17–19

 ● Julkonsert med Rönninge Rabarber  
Sön 11/12 kl 18, Folkets hus, Rönninge

Salems Hembygdsförening 
Villa Skönvik, Rönningevägen 7 
E-post: kontakt@salemhembygd.se 
Hemsida www.salemhembygd.se

 ● Tomas Bruce  
Tors 17/11 kl 19 i Parkskolan i Söderby. 
Tomas Bruce berättar minnen från sin 
uppväxt som läkarbarn på sanatoriet i 
Söderby.

 ● Adventsmarknad 
Sön 27/11 kl 12–16 i Villa Skönvik. Lokala 
försäljare och kaffeservering. 

 ● Öppet hus i Villa Skönvik med glögg 
Annandag Jul, mån 26/12 kl 13–16.

Kyrkan
Salems församling
Exp 08-532 560 72 eller e-post:  
salems.forsamling@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/salem 
facebook.com/Salemsforsamling

 ● Högmässa, söndagar kl 11–12, därefter 
kyrkkaffe, Säby kyrka 

 ● Söndagsskola för barn 4–10 år, varannan 
söndag.

 ● Lunchmässa, onsdagar kl 13–13.30, Säby 
kyrka

 ● Kvällsmässa, torsdagar kl 19–19.30, Säby 
kyrka

 ● Lunchbön, vardagar kl 13, Säby kyrka
 ● Seniorcafé, tis 1/11 kl 10–11.30, Säby 
kyrka och församlingshem. Dela erfaren-
heter av åldrande och anhörigvård. 

 ● Lunchmusik, tis 1/11 och 15/11 kl 12, 
Säby kyrka. Organist Tobias Lundmark.  
Fri entré. 

 ● Barngudstjänst, fre 18/11 kl 09.30, Säby 
kyrka. Barngudstjänsterna riktar sig till 
barn i förskoleåldern. Barnen får vara 
delaktiga under hela gudstjänsten. 

 ● Torsdagsträffen, föredrag och sopplunch i 
Säby kyrka och församlingshem.  
3/11 kl 11 Gisela Håkansson: De välkända 
bönernas språk.  
17/11 kl 11 Bo Lundmark: Från nötta och 
nyröjda stigar.  
1/12 kl 12 Amis Reberg och Kerstin Näs-
ström: Allt tror den, allt hoppas den, allt 
uthärdar den. OBS! Börjar kl 13, sopp-
lunch innan föredraget kl 12.

 ● Stororden – enligt Luther! Säby försam-
lingshem. Öppna föreläsningar om några 
av kyrkans ”stora ord”. 
Ons 16/11 kl 19 Synden 
Ons 14/12 kl 19 Friheten

 ● Allhelgonahelgen i Salems kyrka 
Fre 4/11 kl 13.30–17.30. 
Kyrkan öppen för ljuständning.  
Lör 5/11 kl 11 Högmässa.   
Kl 12–17 Fikaservering i Kyrkskolan. 
Kl 14 och 15 Stilla orgelmusik. 
Kl 17 Minnesgudstjänst.

 ● Första advent sön 27/11 
Kl 11 Högmässa i Salems kyrka. 
Kl 11 Familjemässa i Säby kyrka. 

 ● Julafton lör 24/12 
Kl 09.30 och 10.30 Julkrubba i Säby kyrka.  
Kl 23 Midnattsmässa i Säby kyrka.

 ● Juldagen sön 25/12 
Kl 07 Julotta i Salems kyrka.  
Kl 11 Högmässa i Säby kyrka. 

 ● Annandag jul mån 26/12 
Kl 11 Högmässa i Säby kyrka.

 ● Nyårsafton lör 31/12 
Kl 17 Nyårsbön i Salems kyrka. 

Läs mer och se allt som händer i Salems 
församling på: svenskakyrkan.se/salem 

Skogsängskyrkan
Exp 08-532 518 46 
www.skogsangskyrkan.nu

Övrigt
 ● Eternellens Aktivitetscenter 
För pensionärer och andra daglediga. Här 
kan du dricka kaffe till självkostnadspris 
och prata bort en stund mån, ons, fre 
kl 9–12. Dessutom anordnas det olika 
hobbyverksamheter, t.ex. måla, sticka, sy, 
snickra. Lättgympa måndagar och onsda-
gar. Mera information på 08-532 597 92 
mån, ons, fre kl 11–13 eller via vårt 
informationsblad som finns på Eternellen, 
Säbyhemmets entré.

SeniorNet Salem
Säbyhallsvägen 24, Salems centrum 
Tel: 073-610 20 30 
Mail: seniornetsalem@live.se 
www.seniornetsalem.se

 ● Seniorens digitala vardag  
14/11 kl 13–15, Stora Murgrönan.  
Christina Ternström Frostegren SeniorNet 
Botkyrka informerar.

 ● Datorstugan  
Tisdagar kl 13–16 Säbyhallsvägen 24 
t.o.m. 13/12. För seniorer som behöver 
teknisk hjälp med datorer, plattor eller 
telefoner. Onsdagar kl 13–16 t.o.m. 14/12 
är datorstugan är öppen för support. 

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 17/11 och 15/11
Barn- och utbildningsnämnden: 6/12
Bygg- och miljönämnden: 7/12
Kultur- och fritidsnämnden: 24/11
Socialnämnden: 5/12
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat meddelats. Allmän-
heten kan inte delta vid de ärenden som gäller myndighetsutöv-
ning eller som omfattas av sekretess. Dessa ärenden förekommer 
främst vid bygg- och miljönämnden och socialnämnden.

november–december 2016

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. En person 
får endast ställa en fråga vid samma 
tillfälle. Frågan ska märkas ”Fråga till 
fullmäktige” och lämnas till kommunen 
senast måndag den vecka sammanträdet 
äger rum. 

Fritidsgårdsverksamheten 
Fritidsgården Huset, Säbytorgsvägen 14 
08-532 59 743/748, 0706-23 33 31


