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I Norra Vitsippan byggs just nu 
108 lägenheter om 1–4 rum och 
kök. Drygt hälften av lägenheterna 
som byggs kommer i första hand 
att erbjudas till Salemsbor.  
Nu kan du skapa en email
bevakning på projektet på 
 bostads förmedlingens hemsida.

Hela fastigheten är projekterad för 
nettonoll, vilket betyder att fastigheten 
förbrukar lika mycket energi som den 
 producerar. Detta kommer att ske  
genom solcellspaneler, bergvärme  
och smart teknologi.

Hälften av lägenheterna erbjuds  
i första hand till Salemsbor
Drygt hälften av de klimatsmarta lägen
heterna som byggs vid Norra Vitsippan 
kommer i första hand att erbjudas till 
 Salemsbor. Lägenheterna kommer att 
annonseras ut via Stockholms bostads
förmedling cirka fyra månader före 
inflyttning med mer information om yta, 
hyra, våningsplan m.m, och kommer enbart 
att kunna sökas av personer som redan är 
folkbokförda i kommunen. Därefter öppnar 
bostadsförmedlingen upp för ansökan för 
resterande lägenheter och för de personer 
som inte redan bor i kommunen.

Bygget i full gång
I början av oktober bjöd byggentreprenören 

NREP in grannar i området till att titta på 
hur långt bygget kommit, flera av husens 
stommar är redan på plats och om man går 
förbi får man en god bild av hur området 
tar form. Även under byggnationen av 
Norra Vitsippan är miljön i fokus. Husen 
uppförs med så lågt klimatavtryck som 
möjligt i produktionsfasen. Maskinerna på 
byggarbetsplatsen drivs med biobränsle, 
och modulerna görs i trä.

Skapa emailbevakning för projektet
Det är nu möjligt att bevaka byggprojek
tet genom bostadsförmedlingen. Genom 
att fylla i din mailadress kommer ett mail 
att skickas till dig när du kan anmäla ditt 
intresse för lägenheterna i området.

Läs mer och anmäl dig till bevakning  
av lägenheterna i Norra Vitsippan på 
 bostadsförmedlingens hemsida,  
bostad.stockholm.se/nyproduktion

Snart kan du bo i nya fina 
 hyresrätter i  Norra Vitsippan

Kontakta oss om du har synpunkter eller tips till tidningen, kommunikation@salem.se. Tidningen går också  
att läsa på www.salem.se REDAKTION: Rebecka Grunditz, rebecka.grunditz@salem.se, Emily Li, emily.li@salem.se.   
AN SVARIG UTGIVARE: Mats Bergström. GRAFISK PRODUKTION: Ryter  kommunikationsbyrå AB. TRYCK: Stibo Graphics.  
SALEMS KOMMUN Säby Torg 16, 144 80 Rönninge, tel 08532 598 00, fax 08532 598 87, info@salem.se.

På Prästbodavägen 40–62 i kommunen byggs just nu klimat
smarta lägenheter. Inflytt sker preliminärt hösten 2021.
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Hämta reflex i 
 kommunhuset till 
höstens mörka kvällar
Nu när dagarna blir allt kortare 
och kvällarna allt mörkare är 
det otroligt viktigt att använda 
reflex. Utan reflex syns du inte 
lika bra när du är ute och går i 
mörkret, och det kan i värsta fall 
resultera i fordonsolyckor.

I receptionen i kommunhuset 
har vi nu ett gäng reflexer med 
kommunens logga på som du 
kan använda för att synas bättre 
i höst och vinter. Vi har ett be
gränsat antal reflexer så det är 
först till kvarn som gäller.

Välkommen på 
 trygghetsvandring!
Tillsammans med polisen 
och räddningstjänsten bjuder 
Salems kommun in till trygghets
vandring. Trygghetsvandringar 
innebär att vi tillsammans går 
igenom ett område och invente
rar det med fokus på trygghet. 
Under vandringen  noteras 
 platser som upplevs som 
 otrygga samt trygga och en dis
kussion om varför man upplever 
platsen på ett visst sätt kommer 
att genomföras. Ni är välkomna 
att delta på trygghetsvandringen 
den 9 november kl 18–20. För 
mer information, besök gärna 
salem.se/tryggochsaker
 

Utställning av förslag 
till ny avfallsplan
Från och med den 26 oktober 
finns en utställning av förslag till 
ny avfallsplan. Du kan ta del av 
förslaget på vår hemsida salem.
se, på biblioteket och i receptio
nen i kommunhuset. Utställning
en öppnar den 26 oktober och 
pågår fram till den 22 november.

Hans Olsson är årets 
 företagare 2020
Utmärkelsen, som delats ut sedan 
1992, delas ut av Salem företagarna 
i samarbete med Företagarna 
BotkyrkaSalem och syftar till att 
uppmärksamma duktiga och drivna 
företagare i Salems kommun.  
Årets företagare 2020 i Salems 
kommun är Hans Olsson som  
driver bygg företaget Hotek AB.

Juryns motivering lyder: Sedan många 
år driver Hans Olsson byggfirman Hotek 
AB och har varit stadigt belägen i Salems 
kommun. Företaget genomför både små 

och stora byggprojekt både i och utanför 
kommunen, kunderna är allt från privat
personer, föreningar och företag  alla med 
en belåtenhet efter projektets avslut. I sitt 
arbete som företagare värnar Hasse om sina 
anställda och anställer gärna nyutbildade 
yngre för att växa som snickare och indivi
der. Han har också goda kontakter med alla 
hantverksgrupper som behövs för att utföra 
ett lyckat projekt från början till slut. Arbets
platsen lämnas uppstädad och iordningställd 
varje dag. Hasse lever utan tvekan upp till 
sin logga “Snickare som får idéer att växa”.

För mer information om utmärkelsen, 
besök gärna salem.se/aretsforetagare
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Utmärkelsen delas vanligtvis ut på Salemsdagen men då den i år är inställd mottog Hans priset  under 
en lunch med kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, näringslivsansvarig med flera.

Utdelning av diplom  
till två Salemsbor på  
kommun fullmäktige
På kommunfullmäktige den 1 oktober 
delades två diplom ut. Det första delades 
ut till årets kulturstipendiat, Karin Eriksson, 
tecknare och illustratör från Söderby. Karin 
illustrerar bland annat barnböcker och har 
skapat många porträtt av både lokala och 
rikskända profiler som ni kan ta del av i 
Facebookgruppen Karin Tecknar.

Det andra diplomet tilldelades Stefan 
Nilsson, som under många år varit aktiv 
som nattvandrare i Salems kommun. 
 Kommunen ville uppmärksamma hans 
mångåriga  engagemang och trygghets
skapande insatser som inspirerat andra till 
att börja nattvandra i kommunen.

Stort grattis och tack för era insat

ser i kommunen, Karin och Stefan! Om 
du är  intresserad av att nattvandra i 
 Salem, gå gärna med i Facebookgruppen 
“ Nattvandrarna i Salems kommun”.
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Karin Eriksson var en av två 
 Salemsbor som tilldelades diplom på 
kommun fullmäktige den 1 oktober.
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Skolans rektor, Shabo Rhawi, har haft 
sin roll i strax över ett år och hälsar och 
 stannar och pratar med elever och  personal 
i korridoren när vi går upp till hans kontor. 
Shabo har lång erfarenhet inom skol
världen och har arbetat med att utveckla 
olika skolprojekt runt om i länet. Det är där 
hans fokus har legat  på  utveckling, och 
inte förvaltning.

– Jag vill inte ha succé direkt, jag vill ha 
en utmaning, säger han, och lägger till:  
Jag hade först tackat ja till en annan skola 
när rektorsuppdraget på Säbyskolan dök 
upp. Det var ett erbjudande jag inte kunde 
tacka nej till. Jag tycker att grundskolor  
är spännande för att de har större 
 utvecklingsmöjligheter än 
gymnasie skolor, och jag ser  
stor potential i Säbyskolan.

För Shabo och skolans per
sonal är det viktigt att elever 
känner att det är deras skola 
och lite som ett andra hem. 
Han  förklarar att när elever är 
trygga och känner att de inte 
bara är gäster, så tar de större ansvar för 
sina studier vilket i sin tur leder till bättre 
skolresultat. Elevenkäten från i våras visar 
att resultaten höjts från tidigare år, Säby
skolans elever idag är mycket nöjda både 
med skolan och undervisningen.

Fokus på elevhälsa och trygghet
Tillsammans med lärarna och bi trädande 
rektor, Anette Gyllensvärd Wallsten, 
jobbar Shabo mycket med elevhälsan. Det 
finns elever som har kognitiva och sociala 
 svårigheter och därför är trygghet, studiero 
och elevernas hälsa viktiga fokusområden 
som de prioriterat sedan start.

– Vi har skapat en gedigen elev hälsoplan 
som ska uppdateras varje år, vi har i 
princip skapat nya rutiner och riktlinjer 
för det  mesta och ser till att förankra dem 
i verksam heten. Det är svårt att ändra på 
 redan existerande rutiner så det har tagit 
och kommer ta tid, men vi är positiva och 
vet att det här kommer resultera i något 
 riktigt bra för både personal och elever.  
Ju mer lärare och personal samverkar över 
gränser och sina verksamhets områden, 
desto bättre blir det för eleverna, säger han.

Stöd i form av särskild undervisning
Likt övriga skolor i kommunen erbjuder 
Säbyskolan särskilda undervisningsgrupper 

men även särskilda grupper för 
elever med autism. Undervis
ningen i dessa klassrum sker en
skilt eller i små grupper och är 
till mycket hög grad individan
passad. Vissa elever kanske är 
känsliga för ljus, vissa  behöver 
sitta i tystnad helt avskärmade 
från sina klasskamrater, medan 

andra regelbundet måste ta paus från 
sina upp gifter för att återhämta sig. Några 
elever har sociala svårigheter som gör att 
de behöver särskild undervisning.

Familjär känsla i korridoren  
och  klassrummen
När vi går igenom skolkorridoren på  
väg in till ett klassrum stoppas Shabo  
flera gånger av både elever och med
arbetare. Alla har en skämtsam ton och 
drar sig inte för att skoja med honom. I 
klassrummet där elever i årskurs 6 har 
 lektion blir ingen förvånad när Shabo kliver 
in utan snarare hälsar de alla på honom 

med glada leenden och ställer olika frågor. 
Det är tydligt att Shabos närvaro är ett 
vanligt inslag i verksamheten.

Rätt verktyg och arbete som tar tid
Shabo har bara varit rektor på Säbyskolan 
sedan höstterminen 2019 så han under
stryker att det är svårt att dra slutsatser, 
men nämner att de har sett att skol
resultaten ökat en aning det senaste  
året. Det är dock en lång process som 
kommer ta tid. 

– Elevers kunskapsluckor fyller man inte 
på ett år utan arbetet är fortlöpande. Nu 
har både personalen och eleverna i alla fall 
fått rätt förutsättningar och bra verktyg för 
att lyckas i sina studier, säger han.

Extra stolt över sin personal
När Shabo pratar om sin personal lyser  
han upp och berättar stolt att han är glad 
att han får arbeta med människor som  
bryr sig om barn och brinner för det de  
gör. Han kollar ut genom fönstret och pekar 
ut på skolgården. Där står musikläraren en 
fredagseftermiddag när de flesta gått hem 
och passar runt en fotboll tillsammans  
med två elever.

– Det är precis det här jag menar,  
säger han med ett leende och nickar.

Invid Salems centrum, ishallen och simhallen ligger Säby-
skolan. Skolan, med 360 elever från förskoleklass upp till 
årskurs 9, har fått en ny rektor sedan höstterminen 2019.

Nya tider på Säbyskolan

”JAG VILL INTE 
HA SUCCÉ 
 DIREKT, JAG 
VILL HA EN 
UTMANING”
– SHABO RHAWI

Shabo Rhawi
Ålder: 43
Bor: Södertälje
Favoritämne i skolan:  
Kemi i högstadiet, internationell 
politik på gymnasiet.
Motto: Även en tusenmilafärd  
börjar med ett första steg.
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Just verktyg är något Säbyskolan satsat mer på senaste året, så pass att de nu lagt 
till en till grundpelare till de tre som tidigare varit. “IT som verktyg” är numera det 
fjärde, utöver “Glädje som grund”, “Ordning som stöd” och “Kunskap som mål”.

De olikfärgade pinnarna på Säbyskolans 
 skolgård inspirerar till både lek och kreativitet.

För eleverna med särskilda behov finns klassrum där de får 
studera i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
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Boktips från Bibblan
Här kan du ta del av boktips från 
våra duktiga bibliotekarier.
Norrtullsligan 
Av: Elin Wägner. Förlag: Bakhåll.

Norrtullsligan är Elin Wägners debutroman 
från år 1908. Berättelsen är skriven i dag
boksform och skildrar unga yrkes arbetande 
kvinnors liv i Stockholm kring förra 
sekelskiftet. Den präglas av svart humor 
och trots ett lite ålderdomligt språk känns 
kvinnornas problem förvånansvärt aktuella 
över hundra år senare. För den som vill 
läsa om författaren Elin Wägner är Ulrika 
Knutsons nyutgivna biografi ett tips.

Innan Snön Faller
Av: Helena Kubicek Boye.  
Förlag: Bokfabriken.

Psykologen Anna Vargas får ett jobb på 
Rättspsykiatriska  kliniken i Säter. När hon 
får sitt arbetsrum ser hon att någon har 
skrivit ett meddelande på den immiga 

spegeln, “Akta dig för de andra och rum 
5”. Hon vill fråga om det konstiga med
delandet men vem kan man lita på? När 
hon kommer hem till lägenheten hon hyrt 
ligger det meddelande till henne. Det är 
ledtrådar till något, men till vad? Författa
ren bygger upp en spänning från första till 
sista sidan i denna thriller, man vill absolut 
få veta vad som pågår innanför dörrarna på 
Säters Rättspsykiatriska Kliniken.

Visste du att det finns 
anhörigkonsulent i 
kommunen?
När man har någon i sin närhet 
som behöver hjälp och stöd så 
är det lätt att man glömmer 
bort sig själv. Även om man 
kanske mer än gärna hjälper till 
så kan det kosta på den egna 
tiden,  orken och hälsan. För dig 
som vill prata om hur just din 
situation ser ut och om det finns 
någon hjälp och avlastning att få 
kan du kontakta oss. 

Välkommen att höra av dig  
till anhörigkonsulent Anneli 
Ritter på 08532 594 89 eller  
på  anneli.ritter@salem.se

Glöm inte bort  
att kommunen 
 erbjuder äldrelots
Det finns även en äldrelots i 
kommunen. När man blir äldre 
och livet förändras kan det dyka 
upp nya frågor som man inte 
tänkt på tidigare och då kan det 
vara svårt att veta vart man ska 
vända sig. Kontakta äldrelotsen 
om du behöver information, 
vägledning eller vill framföra 
synpunkter när det gäller äldre
frågor i kommunen.

Du når äldrelots Anneli  
Ritter på 08532 594 89 eller  
på  anneli.ritter@salem.se

Alkohol konsumtionen 
bland Salems unga
Vartannat år samordnar Läns
styrelsen Stockholmsenkäten. 
Frågorna i enkäten rör exem
pelvis ungdomars alkohol och 
drogvanor, brott och trygghet, 
skol och fritidsvanor samt 
psykisk hälsa. I Salem genomförs 
enkäten i årskurs 7, 9 och år 2 
på gymnasiet. En generell trend 
är att alkoholkonsumtionen 
minskat, men i årets resultat har 
dock alkoholkonsumtionen ökat 
något sedan 2018. En majoritet 
uppger dock att de inte dricker 
alkohol: av elever i årskurs 7 är 
det 83% som inte dricker alko
hol, i årskurs 9 är det 62% som 
inte gör det.

Digitalisering av brukar
enkäter i kommunen
Inom verksamhetsområdet funktions
nedsättning har kommunen sedan början 
av 2020 drivit ett arbete med att digi
talisera brukarenkäter. Anledningen är 
att enkäterna ska bli mer lättillgängliga, 
lättförståeliga och öka känslan av delaktig
het. Enkäten innehåller både text och bilder 
för tydlighets skull och har skickats ut under 
hösten. Redan nu har vi noterat en högre 
svarsfrekvens än tidigare år, och vi har fått 
mycket positiv feedback från de som hittills 
besvarat enkäten, vilket har lett till att andra 
verksamhetsområden samt kommuner visat 
intresse för att digitalisera sina enkäter.

Enkäten erbjuds självklart även i pappers
form. Vi erbjuder också uppläsning av 
enkäten för personer med behov av detta. 
I januari kommer arbetet att utvärderas 
och under det kommande året hoppas 
kommunen ta steget ytterligare vad avser 
digitaliseringen, målet är en enkät som 
är enkel och som alla respondenter kan 
svara på så självständigt som möjligt. 
Om du har några frågor om arbetet med 
brukar enkäter inom verksamhetsområdet 
funktionsnedsättning är du välkommen att 
kontakta verksamhetschef Cecilia Wahlgren 
på cecilia.wahlgren@salem.se
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På G i Salem: november–december
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

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: 19/11, 10/12.
Kommunstyrelsen: 2/11, 30/11.
Barn och utbildningsnämnden: 1/12.

Bygg och miljönämnden: 8/12.
Kultur och fritidsnämnden: 26/11.
Socialnämnden: 8/12.

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

På grund av rådande samhälls omständigheter kan 
 evenemang, utställningar och andra aktiviteter 
 ställas in med kort varsel. Besök gärna salem.se 
eller  bibliotekets hemsida, bibliotek.salem.se, för 
 uppdaterad information. Tack för er förståelse.

n November

Utställningar på  
Salems Bibliotek

7–24 Marie Lennartsson, akryl
28/11–12/1 Salems 
Hembygds förening, 
 hembygdsutställning 

Barnteater
11 Kompani Giraff spelar 
“Tvärslöjd”, Två akrobater 
bygger levande skulpturer 
av sig själva och andra saker, 

kl 10.00, Murgrönan för barn 
36 år. Biljetter 20 kr finns på 
Salems Bibliotek fr.o.m 4 nov. 
Coronaanpassat avstånd och 
begränsat antal besökare. 
Endast förköp. 

Salems församling
21 Klädbytardag, 
Säby  församlingshem, 
 kl  11.00–14.00. Lämna in 
kläder du inte längre har 
användning av och ta med dig 

lika många hem eller köp för en 
symbolisk slant. Vi bjuder på 
fika. Välkommen!

n December

Barnteater
2 Länsmusiken spelar 
“ Historien om en sång”, en 
resa igenom förunderliga 
ljudlandskap, för barn från 
4 år kl 9.30 och 10.45. Biljetter 
20 kr finns på Salems Bibliotek 
fr.o.m 25 nov. Coronaanpassat 
avstånd och begränsat antal 
besökare. Endast förköp. 
22 “Fjärilar i magen”, Nalle 
Clown Underhåller jullovsle
diga barn på Murgrönan kl 
11.00. Gratisbiljetter finns på 
Salems Bibliotek fr.o.m 15 dec. 

Coronaanpassat avstånd och 
begränsat antal besökare. 
Endast förköp. 

Salems församling
Jul och nyår – under jul och 
nyår händer det mycket i 
våra  kyrkor! Till exempel 
musik gudstjänst med allsång, 
jul konsert med församling
ens personal, julkrubbor, 
midnattsmässa och julottor. 
Hela programmet finner du 
på  svenskakyrkan.se/salem/
jul-nyar och i Säby kyrka.  
Obs! På grund av rådande 
situation med Covid19 kan 
planerade evenemang behöva 
ställas in med kort varsel. 
 Senaste info finns på hemsidan 
 svenskakyrkan.se/salem
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Den 14 oktober var det äntligen dags för första spadtaget av det som ska 
bli Fågelsångens skola och idrottshall. Äran att ta spadtaget fick elever från 
årskurs 3 i Parkskolan och tal gavs av kommunstyrelsens ordförande Lennart 
Kalderén, samt av skolchef Katarina Sweding och representanter från NCC 
som bygger skolan. Den efterlängtade skolan planeras att stå klar 2023. 

Salems kommun växer och är i behov av 
en ny skola samt idrottshall. När skolan 
står klar kommer den att kunna välkomna 
500 elever från förskoleklass till nian samt 
särskola, och idrottshallen invid kommer 
erbjuda sittplats för 300 åskådare. Vid 
spadtaget lyfte Katarina Sweding, skolchef, 
fram de möjligheter som Fågelsången ger.

– Salems kommun växer och fler och fler 
barnfamiljer bosätter sig här, därför är vi 
väldigt glada att 2023 kunna erbjuda en 
modern och nybyggd skola och idrottshall 

med gott om utrymme för både glädje  

och lärande, sa hon i sitt tal.

I sitt tal berättar Lennart Kalderén, 

 kommunstyrelsens ordförande, om att 

Fågelsången är kommunens största 

 investering hittills:

– Skolan blir den största investeringen 

i kommunens historia, förutom bostads

projektet Salemstaden på 1960 och 

70 talen, och därför känns det extra kul  

att vara här vid det första spadtaget.

Möjligheter till idrott och kultur
Fågelsångens skola och idrottshall är ett 
nödvändigt tillskott för fler utbildnings
möjligheter men även för föreningslivet. 
Det finns en stor efterfrågan från unga när 
det gäller bland annat innebandy, basket, 
fotboll och handboll, och hallen ska också 
kunna användas för kulturella aktiviteter 
som körsång och musik.

Miljö och hållbarhet har stått i fokus 
vid planeringen av Fågelsången. Den nya 
skolan invid Salems centrum kommer att 
bli olivgrön med keramiska plattor medan 
idrottshallen kommer att bli röd tack vare 
fibercementskivor. På idrottshallens tak 
kommer även solcellspaneler installeras.

Läs mer om projektet Fågelsången på  
vår hemsida, salem.se

Nu är byggstart av Fågelsången igång

Snöröjning i Salems kommun 
Med vintern runt hörnet förväntas den 
tillhörande snön, men kylan medför även 
is och en halkrisk som kan vara extra 
läskig för vissa. I Salems kommun arbetar 
vi främst på två sätt för att underlätta 
framkomligheten under vintermånaderna. 
Halkbekämpning utförs när halka råder 

eller det finns en risk för det. De om 
råden som prioriteras i  arbetet är bland 
annat branta backar,  övergångsställen  
och busshållplatser. 

Av miljöskäl används vägsalt så lite  
som möjligt. Istället använder kommunen 
den så kallade Huddingeblandningen, som 
består av cirka 40 procent sandningssand, 
60 procent halkstopp och 1–2 procent salt.  

I arbetet med snöröjning i Salems kommun 
så sker snöröjningen först på prioriterade 
vägar vilket innefattar huvudgator med 
kollektivtrafik samt gång och  cykelbanor. 
Generellt påbörjas snö röjningen vid tre 
centimeter blötsnö eller fem  centimeter 
torrsnö. Att snöröja och sanda hela kom
munen efter ett snöfall kan ta upp emot 
tolv timmar efter att  snöfallet upphört. 
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Den 14 oktober togs första spadtaget av Fågelsångens skola och idrottshall. Spadtaget togs av årskurs 3 elever på Parkskolan. 


