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Budgetramar för 2018–2020

Fokus på skola och idrott
I investeringsbudgeten finns drygt 400 miljoner kronor prioriterade till utbyggnad av förskola och grundskola. När budgeten fastställs
i november kommer också den tillhörande
idrottshallen att beslutas.

– Eftersom investeringarna för den nya
grundskolan Fågelsången kommer att vara dominerande i investeringsbudgeten är det desto
viktigare att vi har noggrann kontroll av ekonomin och budgeten i övrigt, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).

Fortsatt budgetarbete
Med utgångspunkt från de beslutade budget
ramarna fortsätter arbetet under hösten
med att ta fram en mer detaljerad budget för
kommunen. Kommunfullmäktige fastställer
den slutliga budgeten i november 2017.
Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se

Foto: Scandinav/Jörgen Wiklund

I juni beslutade kommunfullmäktige vilka
budgetramar som ska gälla för kommunens
förvaltningar åren 2018–2020. Ramarna
bygger på prognoser över hur befolkningen
kommer att se ut under de kommande åren
och på beräkningar av kommunens skatteoch bidragsintäkter. Ramarna utgår från en
oförändrad skatt och visar på ett gott resultat
det närmsta året – varefter det ekonomiska
läget över tid blir mer utmanande.

Wilma har siktet inställt på en nystart Sid 2 • Information från politikerna Sid 3 • Och mer!

Projektstart för Salems nya 4H-gård i Ersboda
som är initiativtagare till 4H-gården.
Ersboda klassas som kulturhistoriskt
värdefullt för Salems kommun. Här finns
idag bland annat ett före detta torp som
byggdes på 1600-talet. Totalt beräknas
projektet kosta cirka 5 miljoner kronor,
varav 3 miljoner finansieras via stöd från
Leader Sörmlandskusten och Länsstyrelsen.
Planen är att 4H-gården kan slå upp
dörrarna för allmänheten våren 2018.

I september tas det första spadtaget i
byggandet av Salems nya 4H-gård i Ersboda.
Här kommer en mindre 4H-gård att etableras med plats för ett par hästar, några får
och getter samt höns. Det kommer även
att finnas ekologiska odlingar och erbjudas
undervisning för barn och unga i ekologi,
historia och kontakt med djur. Samarbete
med Friluftsfrämjandet och Salems Hembygdsförening planeras.
– Vi har länge drömt att få göra detta,
det känns jätteroligt att det nu ska bli verklighet. Att vi får en 4H-gård är ett lyft för
hela kommunen, säger Ankie Bosander (C)

I mitten av september börjar Clara Hägg som
kommunikationsansvarig i Salems kommun.
Clara kommer närmast från Haninge kommun,
där hon jobbat med olika kommunikations
frågor de senaste fem åren.
– Jag älskar att jobba med kommunikation eftersom man många gånger får vara
länken mellan medborgarna och kommunens
verksamheter. Det är viktigt att kommun och
medborgare förstår varandra och det är bland
annat min uppgift att se till att vi gör det,
säger Clara.
Just dialogen mellan olika människor är
något som Clara värderar högt.

Ny hundrastgård
ska byggas

– I en värld där vi blir mer och mer digitala
blir det även lättare att ha dialoger, både med
de som bor och de som arbetar i kommunen.
Det är därför Clara jobbar med kommunikation och inte bara information.
– Jag ser verkligen fram emot att få börja
jobba i Salem. Det ska bli både spännande
och roligt att lära känna kommunen, avslutar
Clara.

Kommunstyrelsens tekniska utskott
föreslår att en ny hundrastgård byggs
ungefär 400 meter från Salems centrum.
Hundrastgården ska ersätta den som idag
finns på Fårhagen. Det finns förslag på tre
olika placeringar, varav utskottet ser positivt på en plats norr om Salems centrum,
intill Jägarstigen. Placeringen kommer att
tas upp igen på utskottets sammanträde
i september 2017. Har du synpunkter på
placering, hör av dig till info@salem.se.

Mer information
Om du vill komma i kontakt med Clara,
ring 08-532 598 50 eller mejla till
clara.hagg@salem.se

Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

Redaktion: Kansliet, info@salem.se. Ansvarig utgivare: Per Almström 08-532 598 12.
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Ny kommunikationsansvarig

Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se

Vattenskoteråkning i
Uttran tillåtet endast
väster om Ensta ö
Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om
hastighetsbegränsningar och andra restriktioner när det gäller sjötrafik. I Uttran är
det förbjudet att köra vattenskoter och åka
vattenskidor i vattenområdet från Ensta
ö fram till Utterkalven. I den västra delen
av sjön är det tillåtet, men tänk på att visa
hänsyn mot boende och andra som vistas
vid sjön.

SCB:s medborgar
undersökning 2017
Snart startar insamlingen till SCB:s medborgarundersökning. Enkäten skickas ut
till 1 200, slumpvis utvalda, invånare i
åldrarna 18–84 år.
Här har du som medborgare möjlighet
att lämna uppgifter om hur du ser på
kommunens olika verksamheter samt hur
kommunen uppfattas som en plats att bo
och leva i.
Din åsikt är viktig och ger en inblick i vilka
verksamheter som medborgarna uppfattar
som välfungerande samt vilka verksam
heter kommunen kan utveckla ytterligare.
Sista datum för inkomna enkäter via post
är 24 oktober och för ifyllnad på webben
gäller 27 oktober. Tack för din medverkan!

Ny kommunkarta
Nu har Salems kommun tagit fram en
ny karta över kommunen. Här kan du
läsa om och hitta till de olika områdena
i kommunen. Kopior av kartan finns till
gängliga i kommunhusets receptioner
för 20 kr.

Herr Gårman!
Du som går och cyklar kan öka säkerheten
genom att följa trafikreglerna. Håll dig
till anvisad gång- eller cykelbana, eller till
angränsande vägren. Om det inte finns
någon bana eller vägren får du använda
körbanan, men då med stor försiktighet.
Då ska du gå längst till vänster i färdriktningen. Korsa vägen vid övergångsställen.
Om övergångsställe saknas, se dig noga för
och gå tvärs över körbanan, helst vid en
vägkorsning. På ett obevakat övergångsställe har bilister väjningsplikt gentemot
dig. Det är viktigt att du inte skapar fara
eller olägenheter för trafiken när du går
över gatan
Glöm inte reflexen nu när vi går mot
mörkare årstider!

Kandidater till
idrottsstipendiet 2017
Känner du till någon som gjort något
bra för idrotten i Salem? Kanske en aktiv
idrottsutövare eller en ledare? Skicka då
ditt förslag på idrottsstipendiat med namn
och motivering, senast den 15 oktober, till
kommunens kultur- och fritidsenhet.

Wilma har siktet inställt på en nystart
Förra året gick Wilma Dywling ut nionde klass med strålande betyg – men också med magsår och stressymptom
från den press hon hade känt i skolan. Planen inför hösten 2016 var att åka till Peru på ett utbytesår. Men redan
efter någon månad utomlands kände Wilma att hon inte riktigt var redo för både fortsatta studier och en helt ny
kultur, utan familj och vänner på plats. Hon bestämde sig för att avbryta och åkte hem istället.
– Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra
när jag kom hem, eftersom jag hade missat
gymnasiestarten, berättar Wilma.
Men så kontaktade Arne Höglin, dåvarande
studie- och yrkesvägledare på Växthuset,
henne och föreslog ett möte för att prata
om framtiden. På Växthuset i Salem bedrivs
nämligen det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA) där man erbjuder ungdomar mellan
16 och 20 år, som inte arbetar eller studerar,
hjälp att hitta sysselsättning av någon form.
Här ges anpassat stöd, konfidentiella samtal
och råd i olika frågor som kan vara ett hinder
för ungdomen att komma vidare i livet.

Hjälp att lösa problem
Arnes kollega Carolin Svannäs är ungdomscoach och socionom. Hon berättar att det
är ovanligt att kommuner satsar på både en
studie- och yrkesvägledare och en socionom
i detta arbete, men att det har visat sig vara
väldigt viktigt.
– När en ungdom plötsligt står utan
sysselsättning, kan det bero på så många
olika saker, allt från psykisk ohälsa eller
missbruk i familjen till höga prestationskrav
eller fel val av utbildning. Tillsammans kan
vi på ett bra sätt hjälpa dem att lösa eller
hantera dessa hinder, förklarar Carolin.

Snabb kontakt
Redan inom någon dag från att en ungdom
hoppat av skolan, eller gått ut utan god
kända betyg, får medarbetarna inom KAA
information om detta.
– Då ringer vi eller skickar hem ett brev om
att vi finns här för att hjälpa. Får vi inget svar
provar vi andra vägar såsom sociala medier,
e-post och hembesök, berättar Carolin.
Wilma träffade både Arne och Carolin
flera gånger under hösten 2016. Först hjälpte
Arne till med att ordna plats på ett teoretiskt

gymnasieprogram, men ganska snabbt kände
Wilma att stressen kom tillbaka.
– Jag försökte verkligen, men det gick
inte att tänka i skolan. Jag kände mig helt
blockerad, berättar Wilma.

Stöd i jobbsökandet
Wilma träffade Arne och Carolin igen, och
tillsammans bollade de andra möjligheter.
Wilma bestämde sig slutligen för att ta en
paus och istället arbeta fram till skolstarten
följande höst.
– Jag sökte jobb på massor av caféer och
restauranger, men det var mycket svårare än
jag trodde, berättar hon.
Wilma fick hjälp med CV, personligt brev
och vad man ska tänka på vid intervjuer –
och till slut lönade sig hennes enträgna
arbete. Hon fick jobb på ett café och arbetade
där några månader under våren.
Carolin berättar att de, utöver hjälp med
CV, även vägleder ungdomarna på Arbetsförmedlingens platsbank och hjälper till
att registrera ansökningar på olika arbets
givares hemsidor.
– Även för ett enklare snabbmatsjobb
kan ansökningsförfarandet vara komplicerat
och frågorna krångligt formulerade. Det är
inte så konstigt att många ungdomar ger
upp, menar Carolin.

Kombinera intressen och studier
Wilma fortsatte att träffa Arne och Carolin,
och så småningom kom lusten att plugga
tillbaka – men hon insåg också att hon inte
bara ville sitta stilla i en skolbänk.
– Jag älskar att vandra, paddla kajak och
uppleva äventyr i naturen, berättar hon.
Valet föll därför på en praktisk yrkes
utbildning – Natur och äventyr – i Lilje
holmen. Här kombineras kunskaper inom
ledarskap och kommunikation med att

utforska naturen och testa olika äventyrs
sporter. Dessutom kan man ta olika certifikat
inom exempelvis livräddning och klättring.
– Meriter är något som jag insåg var
viktigt när jag sökte jobb. Att kunna lägga till
erfarenhet och certifikat på mitt CV direkt
efter gymnasiet känns bra, berättar Wilma
som kan tänka sig att arbeta som skidlärare
eller fjällguide i framtiden.

Mery Hovsepian, ny studie- och yrkesvägledare
(som tagit över från Arne Höglin) tillsammans med
Carolin Svannäs, ungdomscoach och socionom.

Fokus på varje person
En nyligen genomförd utvärdering av
KAA-verksamheten visade att Salem har
hittat bra och framgångsrika metoder för
att hjälpa ungdomarna vidare.
Carolin berättar att de bland annat lägger
stort fokus på varje persons unika situation,
behov och önskemål. Just detta fokus på individen är något som Wilma har uppskattat.
– Det har betytt jättemycket att få komma
hit och prata. De har lyssnat på mig, och det
var tryggt att få höra att ”allt ordnar sig”.
Och det har det ju faktiskt gjort nu,
avslutar hon glatt.

Vill du veta mer om KAA?
Kontakta Carolin Svannäs på 070-623 29 41
eller Mery Hovsepian på 070-623 29 73.
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Moderaterna
Inga byggen står stilla
Bygg- och planeringsprojekten i
kommunen rullar på. I sydvästra
Rönninge pågår Heliodal med
Uttringevägen för fullt och följer tidplanen.
Solliden strax intill startar. Laga kraft-dom
har meddelats för Karlskronaviken som
kommer att starta före årsskiftet. I Salem
börjar planläggningen för skolan i Fågel
sången. Ett planeringsavtal har antagits
för 60–90 hyreslägenheter i Norra Vitsippan
vid Prästbodavägen.
Förslag till bebyggelse i Södra Hallsta
kommer snart in för bedömning och diskussion. I Rönninge centrum kommer nu nästa
etapp med bostadsrätter kring Centralhuset
österut samt Torghuset med 30 hyresrätter
på själva torget. Den inhägnade fyrkanten
bredvid busstorget ska bli en cykelparkering
under tak.

Politiker måste kunna säga “ja”
till nya bostäder
Salems centrum-projektet är i en inledande
förhandlingsfas för att försöka förverkliga alternativ Beta, d v s ett nytt centrum på nuvarande
grusplanen. Det är komplicerade förhandlingar
som ska gå i lås innan vi kan komma närmare
hur det nya centrum ska se ut.
Moderaterna och Alliansen vill att kommunen utvecklas. Unga och äldre salemsbor
behöver fler bostäder. Då måste vi kunna
säga “ja” till bostadsbyggande samtidigt
som Salems goda närmiljö ska vårdas.

Liberalerna
Vi behöver arbeta mer med
likvärdighet och kvalitet i alla
kommunens skolor. För att
alla barn och unga i Salem ges
möjlighet att lyckas i livet måste skolor och
förskolor fortsatt hålla en hög kvalitet. Barn
är olika på samma sätt som vuxna med olika
förmågor och styrkor. Förskolan och skolan
ska vara en plats att växa på, där man tar vara
på nyfikenhet och fantasi samt ger kunskaper
som är viktiga för ett gott liv.
Det är därför viktigt att ha olika skolformer,
gärna med olika profil. Vi tror på mångfald
och valfrihet i skolan och vill utreda om Säbyskolan kan omvandlas till en profilskola med
inriktning på matematik och naturvetenskap.
Salemsskolan, vår skola för barn med särskilt
stödbehov, behöver utvecklas och ges bättre
förutsättningar och utrymme. Vi ser också
gärna att den kommande Fågelsångsskolan
drivs i privat regi.
En förutsättning för att lyckas i skolan är
duktiga och erfarna lärare. Vi vill att Salems
skolor och förskolor med goda arbets
förhållanden, bra fortbildning och lön lockar
kunniga lärare att komma till och stanna på
våra skolor. Liberalerna arbetar för att göra
Salems skolor och förskolor ännu bättre.
Vi söker fler nya liberaler som vill vara med
och utveckla Salem. 2018 är det val så föreslå
en kandidat eller ställ upp själv. Det som
behövs är att du delar våra grundläggande
liberala värderingar och ett samhällsengagemang. Om du är intresserad kontakta mig,
Mia Franzén mia.franzen@salem.se

Socialdemokraterna
Salems utveckling
fram till 2030
Den översiktsplan som tagits
fram ger ett varierat utbud av
bostäder och service både för nya och befintliga invånare. Salem tar del av Stockholms

områdets utveckling och invånarantalet
ökar kraftigt. Fullständigt remissvar finns
på vår hemsida.
www.socialdemokraternaisalem.se

Bostäder
Under tiden fram till 2030 kommer antalet
ungdomar som söker sitt första boende att
öka. Det blir också fler äldre i de åldrar som
kräver vård och omsorg. Vi behöver hyres
rätter till rimliga priser för de unga och
särskilt boende för de riktigt vårdkrävande.
Byggandet ska ske med miljövänliga och
ekologiskt hållbara material.

Kommunikationer
Salem kommer även i fortsättningen att
vara en pendlarkommun. Vi måste ha väl
fungerande kommunikationslösningar för
såväl kollektivtrafik som bilister. Säkra skolvägar är viktigt. Gång- och cykelvägar ska
prioriteras och få skilda vägbanor.

Idrottsanläggning
Salem behöver en ny funktionell idrottsplan
för såväl fotboll som friidrott inklusive en
rymlig inomhushall. Vi anser inte att det är
lämpligt med en fullstor inomhushall intill
den planerade skolan i Fågelsången. Hallen
bör ligga i anslutning till en idrottsplan för att
kunna utnyttjas maximalt. Dessutom innebär
en fullstor hall i Fågelsången alltför mycket
störande trafik i ett känsligt område.

Kristdemokraterna
Utan kyrka inget Salem
Den västerländska humanismen
har sina rötter i kyrkan. Om
kyrkan krossas försvinner också den grund
som hela det svenska samhället vilar på. Kristendomen är garanti för demokrati, jämlikhet
och medmänsklig kärlek till både grannar och
främlingar.

Två faror finns som vill förstöra vår värdegrund. Största faran är att vi svenskfödda
själva inte värna om vår kultur och kristna
etik. Vi sågar av grenen vi sitter på. Andra
faran är att vår likgiltighet ger grogrund för
allehanda odemokratiska ideologier som vill
ta bort friheten och tryggheten i vårt öppna
samhälle. Låt oss bevara det fina arvet från
tidigare generationer och låt vårt älskade
Sverige få leva vidare. Rösta i kyrkovalet.

Centerpartiet
Ett grönt och hållbart val
Dags för kyrkoval den 17
september och vi vill ha just
din röst! Varför Centerpartiet?
För att vi försvarar den öppna demokratiska
folkkyrkan, arbetar mot främlingsfientlighet
och för människors möten här i Salem. Kyrkan
finns i både glädje och sorg samt erbjuder
trygghet, tro, delaktighet och gemenskap. C
vill miljöanpassa och förvalta kyrkans egendom, drift och ekonomi. Då behövs inte höjd
kyrkoavgift. Vi vill ha mer musik och körsång,
även i gudstjänsten. Vi önskar inrätta läxhjälp,
språkcafé, familjekör i samarbete med skola
och föreningsliv. Diakonin och det sociala
arbetet måste utvecklas för barn och äldre i
vår församling.
Den 14 september är det äntligen dags för

det första spadtaget till 4-H gården i Ersboda!
Vi i Centern är mycket stolta att den unika
miljön vid torpet från 1600-talet kommer till
god nytta för alla, ung som gammal. Det var
många år sedan C lade motionen i fullmäktige
och tack vare ihärdigt arbete blir nu äntligen
vår vision om torpet verklighet.
Centern är ett parti på framfart och med
ett stadigt växande medlemsantal. Här i
Salem jobbar vi för att förbättra på alla plan.
Men vi vill veta vad just du tycker! Din åsikt
är viktig och vi kan med hjälp av den driva
på i kommunen. Bli medlem, kontakta
ankie.bosander@salem.se eller raili.nilsson@
centerpartiet.se för att veta mer!

Miljöpartiet
Störande inslag
i fågelsången...
Det ska byggas en ny grund
skola i Fågelsången. Sex av partierna i kommunfullmäktige är eniga om det. Samma partier har
sedan försvarat sitt ställningstagande, bl a på
ett informationsmöte i Rönningeborg. Med
en så stabil majoritet i kommunfullmäktige
borde förslaget vara väl förankrat. Men tyvärr
är det ju inte så enkelt.
• Det har samlats in runt 200 namn på en
namnlista mot etableringen. Det är fullt
rimligt att de närmast berörda befarar
störningar av olika slag och gör sig hörda.
• Alliansen föreslår, när alla informationsmöten är avklarade, plötsligt en fullstor
sporthall i samma område. Vart tog
löftena till Rönningeborg om minimal
biltrafik vägen?
• Detaljplanen föreslår att tillfarten till
skolan ska korsa den befintliga gångoch cykelvägen i dalen. Detta är häpnadsväckande. Vart tog löftena om trafik
separering vägen?
Nej, förslaget till detaljplan ger endast
kortsiktiga ekonomiska fördelar och är inte
långsiktigt hållbart. Mycket har sagts om
Fågelsångens skönhet och hur omistlig den
är för friluftslivet i Salem. Miljöpartiet kan
inte argumentera i den frågan, svaret ligger i
betraktarens öga.
Men vi kan konstatera att det inte finns
någon biologisk mångfald i området som kan
gå förlorad. Däremot bör lekparken närmast
Rönningeborg utvecklas som viktig resurs för
barn och förskolor.

Vänsterpartiet
Högern smiter från ansvaret
för bostadsbristen
Nästan alla som bor i Stockholmsregionen känner någon
som behöver en lägenhet. Att köpa en bostad
är idag inte en möjlighet för alla, speciellt
yngre och pensionärer, med de priser som
gäller. Därför behövs det hyresrätter. Men det
finns helt enkelt inte tillräckligt med hyres
rätter. Enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät kommer bara 30 hyresrätter att
börja byggas i Salem i år. Det är inte ok när
hela länet lider av bostadsbrist.
Bostadsförsörjning är ett kommunalt
ansvar och även när det byggs i kommunen
så lyckas man inte förhandla sig till större
andel hyresrätter. Vi ser att vi behöver börja
ta större ansvar som kommun för att öka
andelen hyresrätter. Vänsterpartiet i Salem
har redan 2014 föreslagit att kommunen ska
bilda ett kommunalt bostadsbolag, och även
finansierat för det i budgeten för 2017.
I Stockholms stad där Vänsterpartiet är
med och styr byggs nu massor med hyres-

rätter och byggtakten är den högsta på flera
decennier. Men en enskild kommun kan inte
lösa problemet på egen hand. Vi i Vänster
partiet tycker att vi borde ha en lag i Sverige
som gör att alla kommuner måste bygga
hyresrätter. Då måste alla kommuner, även
Salem, bygga hyresrätter så att fler kan få
en egen lägenhet.

Rönningepartiet
Ledarskap, ansvar och
samspel i Salems kommun
Under de senaste månaderna har det förekommit kritiska artiklar i
lokaltidningar om det politiska ledarskapet
i kommunen. De baserades på en rapport
av en förvaltningschef och på information
från en anonym tjänsteman. På kommunens
websida salem.se har det poängterats att
flera påståenden är felaktiga och att klimatet
i kommunhuset nu har förbättrats. Sant eller
ej, ett bra klimat behövs nu mer än någonsin.
Vår kommun står inför viktiga utmaningar:
ny översiktsplan, nytt Salem Centrum, en
explosion av nya bostäder och ökad befolkning. Detta kommer att ställa stora krav på
det politiska ledarskapet och förvaltningen. Vi
måste kunna lita på att kommunen styrs
av kloka, lyhörda politiker i samspel med
professionella tjänstemän.
Det behövs en miljö med tydliga uppdrag, delegering och förtroende. Något som
bara skapas om det finns både respekt och
förståelse för varandras uppdrag och insats.
Precis som i företag är det kulturen i toppen
som har stor betydelse och sprider sig i hela
organisationen. Ansvaret ligger på ledningen
av den styrande alliansen.
Rönningepartiet ser gärna att det etableras
och vårdas en kultur av öppenhet, medskapande och förnyelse i kommunhuset. Som
oppositionsparti påverkar vi genom vår aktiva
engagemang och genom att driva på för ökad
öppenhet och delaktighet.
Maria Trap

Sverigedemokraterna
Kyrkovalet September
Sverige är ett fantastiskt
land med tusenåriga traditioner
vilandes på det kristna arvet. Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen
– en plats som funnits för svenskar i såväl goda
som svåra tider. Därför är det viktigt att kyrkan
får fortsätta att finnas så som den alltid har
gjort. Även om kyrkan för många inte känns
lika aktuell idag, kommer den ändå alltid att
finnas där vid livets allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första sommarlovet,
vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer
också alltid att finnas där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och stöd när
vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad
familjemedlem.
På senare år har dock kyrkan blivit allt
mer politiserad. Bakgrunden till vårt engagemang är enkel – efter decennier av social
demokratiskt maktmonopol inom kyrkan har
den i alltför hög grad utvecklats till en politisk
vänsterliberal opinionsbildare, där respekten
för klassisk kristen tro fått stryka på foten till
förmån för socialistiska och liberala politiska
ställningstaganden. Vi vill se en kyrka som
står upp för sina traditioner och sin kristna
identitet. Vi vill låta kyrkan vara kyrka – på
riktigt! Se vår kampanjfilm; www.sd.se/
kyrkovalsmanifest-2017. Hjälp oss bevara
Kyrkan till kommande generationers glädje
och gagn.
David Lindgren

september–november 2017
Biblioteket
Tel: 08-532 599 10,
biblioteket@salem.se
Mån, tors.........................................
Tis, ons, fre......................................
Lör...................................................

●●

13–19
10–17
10–15
●●

●●

Språkcafé. Måndagar kl. 15. Start 11/9.
Vill du träna dig på att prata svenska?
Välkommen till vårt språkcafé.

●●

Stick- och handarbetscafé. Måndagar
kl. 15. Start 11/9. Hela hösten. Ta med
eget material.

●●

●●

Dyslexi, lättläst & Legimus. Tors 5/10
kl. 16. V 40 är det dyslexiveckan. Vi bjuder
in till en träff där vi berättar om hjälp
som finns att få för den som har dyslexi.
Under veckan har vi drop-in tider för
legimusregistrering.

●●

●●

●●

Utställningar på Salems Bibliotek
• 21/8–6/9 Kristdemokraterna i Salem
”Nykterhet vinner”, visar tävlingsbidrag
för teckningstävling mot droger och
alkohol i skolan.
• 7/10–25/10 Ingrid Randén Lindholm
”Långt borta och nära”.
• 28/10–7/11 ”Rymden”.

●●

●●

●●

Energirådgivning. Ons 27/9 kl. 15–17. Träffa
kommunens energirådgivare och få tips
och råd gällande energianvändning, energi
källor, värmesystem och mycket annat.
Starta eget. Tors 28/9 kl. 17.30–19.
Funderar du på att starta eget företag?
Välkommen till en infokväll med Ny
företagar Centrum. Under kvällen finns det
möjlighet att boka tid för enskild rådgivning.

●●

●●

Boklunch. Tors 21/9 kl. 12. Vi tipsar om
några av de senaste och bästa böckerna.
Ta med dig din lunch eller kom bara för
att lyssna.

●●

●●

Höstlov

Släktforskning. Lör 7/10 kl. 11. Vill du
släktforska men vet inte riktigt hur du ska
börja? Botvidbygdens släktforskarförening
finns på plats för att ge tips och råd som
hjälper nybörjaren att komma igång.

●●

Foto: Johnér

●●

Seniorbio. Murgrönan Hösten 2017
tisdagar kl 13, entrè: 50 kr.
• 12/9: La la land.
• 26/9: Jackie.
• 10/10: Dolda tillgångar.
• 31/10: Sameblod.

Bokcirkel på lätt svenska. Start lör 2/9
kl. 13. Behöver du träna dig på svenska
och tycker om att läsa böcker? I lättlästa
bokcirkeln tränar vi tillsammans.

●●

Sångkul för bebisar. Mån 4/9 och 2/10
kl. 10. Vi sjunger, rimmar och ramsar och
läser böcker tillsammans. Ålder 0–1.

●●

Hörseltest under Hörselveckan. Tis 17/10
kl. 12–17. Vecka 42 är det Hörselveckan.
Hörselskadades förening Botkyrka-Salem
finns på plats för att informera om hörsel.
Passa på att göra ett gratis hörseltest.
Science café: Träna för din ålder. Tis 24/10
kl. 14. Professorn och överläkaren Mai-Lis
Hellénius från Karolinska Institutet berättar
om hur du tränar rätt för din ålder. Hon
forskar kring hur vardagsmotion kan
förebygga hjärtkärlsjukdomar och fördelen
med omättade fettsyror i maten.
Lansering av bibliotekets nya webb.
Tors 26/10. Visningar kl. 14, 15, 16 och 17.
Den nya webben är anpassad för att fungera bättre i din smartphone/platta. Vi visar
hur webbsidan ser ut och hur du navigerar
dig på den för att nå olika funktioner.
Torsdagscirkeln. Läs och prata om böcker
med andra. Utvalda torsdagskvällar kl. 17
under hösten. Kontakta biblioteket om du
vill vara med. Du behöver inte komma på
alla träffar.
• 7/9 Hatties liv av Ayana Mathis.
• 5/10 Århundradets kärlekskrig av Ebba
Witt-Brattström och/eller Den sista
grisen av Horace Engdahl.

●●

●●

●●

●●

Bokklubb 9–12 år. Tors 14/9, 12/10, 9/11,
7/12 kl. 15.15. Välkommen till bibblans
bokklubb där vi pratar om böcker och
läsning. Till första träffen kan ni ta med er
en bok som ni tycker är bra och vill tipsa
andra om. Vi bjuder på fika och pysslar
lite i samband med träffarna.
Sagostund. Ons 4/10 och 11/10 kl. 10.
Sagoberättaren Maria Wiedersheim-Paul
välkomnar er in i sagans värld, där vad som
helst kan hända. Från 4 år. Föranmälan till
biblioteket@salem.se
Bok & film. Ons 18/10 och 25/10 kl. 10.
Vi visar film på olika teman och tipsar om
böcker. Från 3 år. Föranmälan till
biblioteket@salem.se
Skrivcirkel - utveckla ditt skrivande.
Tors 26/10, 9/11, 23/11, 30/11 kl. 16.
Tycker du om att skriva berättelser? Vi
träffas och pratar om viktiga ingredienser
för en bra historia, gör olika skrivövningar
tillsammans och kanske läser vi varandras
texter. Ålder 13–17.
Barnteater. 28/10 kl. 13. Dockteater Tittut
“Min lillasyster kanin” Lilla Murgrönan för
barn från 3 år. Biljetter 50 kr på Salems
Bibliotek fr o m 21/10. Sam. arr. STM och
Vuxenskolan.

Utställning. 28/10–7/11. Spana in vårt
galleri där elever visar upp fantasifulla
bilder av rymden.
Tävling. Vad vet du om rymden?
Mån 30/10 kl 13–19. Svara på
frågorna så kan du vinna ett fint pris.
Sökandet efter utomjordiskt liv.
Tis 31/10 kl. 12–13. Magnus Näslund
från Institutionen för astronomi på
Stockholms universitet berättar om
rymden. Från 10 år. Biljett hämtas
från 21/10.
Lär dig allt om rymden. Ons 1/11
kl. 11–12. Lär dig spännande och
roliga fakta om rymden och vårt
solsystem. Anna Bergdahl Gustafsson
från Tom Tits berättar allt du behöver
veta. Från 7 år. Biljett hämtas
från 21/10.

●●

Rymdpyssla. Tors 2/11 kl. 14–16.
Gör en rymdraket eller bygg en
mobil av solsystemet.

●●

1/11–2/11 Lovbio, på Murgrönan.

För barn och unga
●●

30/10 Clownen Raimondo ”Conzerto”.
Kl. 13, Lilla Murgrönan för barn 5–10
år. Gratisbiljetter på Salems Bibliotek
från 23/10.

●●

Söndagsskola. Jämna söndagar kl. 11.
Som vuxen är du med i gudstjänsten
eller i vårt café.

●●

Öppna förskolan Juvelen. Måndagar
kl. 9–14, tisdagar kl. 9–12.30 och torsdagar
kl. 9–12.30. För barn 0–5 år med föräldrar.
Fika, lek, samtal och sång.

●●

Barngudstjänst. Fredag 29/9 och
27/10 kl. 9.30.

●●

Lunchmusik. Jämna tisdagar kl. 12.

●●

Anmäl dig till höstens veckokonfirmationsgrupp. Träffar sker på tisdagar
kl. 16.30. Kontakt: Alexander Sandrén,
070-618 31 65.

Övrigt
●●

Galleri Salem. Salems konstförening
visar måleri, teckningar och grafik av
Cecilia Lindborg. Vernissage 2/9 kl. 12.
Utställningen pågår 2/9–17/9 på Villa
Skönvik, Rönningevägen 7.

●●

Salems Gilles söndagsdans.
Skogsängsskolans matsal, Säbytorgsvägen
20. E-post: salem@folkdansringen.se
Hemsida: www.folkdansringen.se/salem
Prova den roligaste motionsformen, kom
och dansa med oss! Salems Gille dansar
gammeldanser, gillesdanser och några
moderna pardanser. Vi dansar alla söndagar
från 3/9 till 26/11 kl 18.30–20.45. Vi hälsar
både nybörjare och vana dansare välkomna.

Kyrkan
Salems församling
Expeditionen Säby kyrka och
församlingshem 070-618 39 19.
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/SalemsForsamling
salems.forsamling@svenskakyrkan.se.
●●

Högmässa. Säby kyrka, söndagar kl. 11.

●●

Lunchmässa. Säby kyrka, onsdagar kl. 13.

●●

Lunchbön. Säby kyrka, måndag, tisdag,
torsdag och fredag kl. 13.

●●

Kvällsmässa. Säby kyrka, torsdagar kl. 19.

Säby kyrka
●●

Bibelfrukost. Tisdagar kl. 8.
Samtal om Bibeln och livet.

●●

Pilgrimsvandring. Tisdagar kl. 10.15.

●●

Torsdagsträffar. Med föredrag och
sopplunch, jämna torsdagar kl. 11.

●●

Syföreningen. Udda torsdagar kl. 13.30.

●●

Fredagsmys. Udda fredagar kl. 18
med start 1/9.

●●

Samtalsgrupp. Tro & Liv,
tisdagar kl. 13.30.

●●

Adam, samtalsgrupp för män.
Andra lördagen i månaden kl. 9.

●●

Stororden. Öppen bibelföreläsning
ons 20/9 och 25/10 kl. 19.

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 28/9
Barn- och utbildningsnämnden: 5/9, 17/10
Bygg- och miljönämnden: 19/9, 24/10
Kultur- och fritidsnämnden: 7/9, 26/10
Socialnämnden: 4/9, 9/10
Sammanträdena börjar kl 19 om inget
annat meddelats. Allmänheten kan inte
delta vid de ärenden som gäller myndighetsutövning eller som omfattas av
sekretess. Dessa ärenden förekommer
främst vid bygg- och miljönämnden och
socialnämnden.

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.

Form: Ryter. Tryck: Edita Bobergs.
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