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LOKALTIDNING FÖR MODERATERNA I SALEM

NYA MODERATER TILL
FULLMÄKTIGE

Klart med beslut för Rönninge centrum
och äldreboende i Söderby Park sid 2-3

Farzana Khan och Björn Odelius är nya på valbar plats på moderaternas fullmäktigelista.



fullmäktige för att få igenom en folkomröstning. Därför
bildade M, S, Fp och KD majoritet och röstade igenom
planen och avtalen.
– Beslutet om Rönninge centrum är ett historiskt beslut

för Rönninge och för Salems kommun, säger kommun-
styrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). Efter sex år
med idéstudier, diskussioner, remisser och avtalsförhand-
lingar känns det bra att få slussa fram planen till beslut.
Majoriteten i fullmäktige blev också mycket klar, 80%
står bakom beslutet.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas innan det
vinner laga kraft 25 mars. När beslutet vunnit laga kraft
startar projektet med att kommunen ska bygga om kors-
ningen Salemsvägen x Rönningevägen x Stationsvägen.
Därefter står busstorget och 3-timmarsparkeringen i tur.
Tolv månader efter lagakraft vunnet beslut ska bostäderna
börja byggas, med Torghuset först.
Läs mer om beslutet på www.moderaterna.net/salem
och www.rönninge.nu !

Beslutet innebär:
• 120 nya bostäder, varav minst 25 hyresrätter
Det blir ett kvarter ”Barnhagen” väster om Coop, Torg-
huset, samt “Busstorgskvarteret” i öster samt på del av
nuvarande bussterminalen.

• 360 kvm nya affärsytor
• Pendelparkeringen flyttas och byggs ut söder om järn-
vägen, fler kundparkeringsplatser i centrum. Ny cykel-
parkering på Rönninge torg.

I fullmäktige diskuterades Valnämndens beslut att under-
känna namninsamlingen om folkinitiativ till folkomröst-
ning. Rönningepartiet hade överklagat beslutet, men fått
nej i förvaltningsrätten. Rönningepartiet avser fortsätta
överklaga och begärde att beslutet i fullmäktige skulle
skjutas upp.
Från majoritetens sida väntade vi med beslutet från de-

cember till februari för att låta en oberoende domstol
pröva överklagandet. Att vänta på hela överklagandepro-
cessen om namninsamlingen skulle ta flera månader, kan-
ske något år. Dessutom finns det inte tillräckligt stöd i

Rönninge centrum

– SEX ÅR FRÅN IDÉ TILL BESLUT
Torsdag 20 februari antog fullmäktige Rönninge centrum-planen och de avtal som hör
till. Bakom beslutet står M, S, Fp och KD.

Farzana Khan, 39 år.
1. Jag är gift och har två barn. Jag
kommer från Bangladesh och har
bott i Sverige sedan 1989. Sedan jag
kom till Sverige har mitt liv fyllts
med nya utmaningar, bl.a. när jag
var tonåring och fick lära mig ett nytt
språk tillsammans med förskolebarn.
Det är ett minne som präglat mitt liv
och påverkat min integration till det
svenska samhället. Idag är jag socionom och har arbetat inom
socialtjänstens olika områden sedan 2002.
2. Moderat politik ser potentialen i människan. Jag tycker att
arbete är nyckeln till den personliga utvecklingen och till ett
värdigt liv, och inte minst för integrationen. Jag vill arbeta för
människor och med människor. Som salembo vill jag vara med
och forma Salems kommuns utveckling och se till att mina barn,
somandra barn, har en trygguppväxt och en framtid att se framemot.
3. Genom politiken vill jag aktivt påverka utvecklingen inom
exempelvis sociala frågor. Jag vill stärka skyddet för barn och
ungdomar och våldsutsatta, genom att påverka socialtjänstens
arbete. Arbetslinjen är central i den moderata politiken. Salems
kommun är duktiga på att hjälpa arbetslösa in på arbetsmark-
naden. Det är viktigt att stötta det arbetet.
4. Promenaden vid Garnudden nere vid Uttran.

FYRA FRÅGOR TILL TVÅ KANDIDATER
1 Vem är du? 2 Varför är du moderat? 3 Vad är speciellt viktigt för dig inför kommunalvalet? 4 Vilken är din favoritplats i Salem?

Björn Odelius, 49 år
1. Jag är uppväxt i kommunen och
har bott större delen av mitt liv här.
Idag bor jag med fru och de barn som
fortfarande bor hemma på Rönninge-
vägen. Jag arbetar som säljare.
2. Jag är engagerad i kommunpoliti-
ken sommoderat för att jag tycker att
ekonomin är viktig, individens för-
måga att utvecklas, att vi månar om
välfärden och arbetar mot utanförskap.
3. Vi är många i släkten som också bor i Salem, tillsammans
har vi eller har haft barn i kommunens skolor, därav mitt
intresse för barn- och utbildningsfrågor. Jag tror att vår stora
utmaning de kommande fyra åren är att ta bra hand om våra
unga och gamla inom de ekonomiska förutsättningar som finns
i kommunen. Ett av de viktigaste besluten som Salems
kommunfullmäktige har tagit senaste tiden är beslutet att bygga
klart Rönninge Centrum, vilket kommer att gynna våra ung-
domar men även våra äldre.
4. En av de saker som jag uppskattar mest med Salem är
närheten till sjöarna Flaten och Uttran samt tillgängligheten till
skogar och grönområden.



• Ett särskilt boende med 54 platser ska byggas.
• Senectus AB ska återuppföra "Liggverandan" (en pen-
dang till gamla sjukhusbyggnaden) som flerbostadshus.

• Kommunen hyr fastigheten på 20 år för 7,3 miljoner kr
per år (indexregleras), en möjlighet finns dessutom att
köpa fastigheten inom tre år till ett avtalat belopp.

• Bygget av det särskilda boendet kommer att upphandlas
enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), baserat
på referensanläggningen Sandstugan i Tumba.

Tanken är att det särskilda boendet ska kunna tas i bruk i
början av 2016. Driften av äldreboendet (själva vård-
verksamheten) ska upphandlas med kommunens behov
som en bas för entreprenören, som sedan ska hyra ut res-
terande platser. Omkring år 2020 räknar kommunen med

BESLUT OM ÄLDREBOENDE I SÖDERBY PARK
Fullmäktige har nu fattat beslut om att godkänna detaljplan och tillhörande avtal för
det särskilda boendet i Söderby park. Moderaterna, Socialdemokraterna och KD bildade
majoritet för beslutet.

att vi ska fylla upp det nya boendet på egen hand.
Kommunen kommer att kompletteringsköpa vissa plat-

ser, t ex av Rosstorp i Rönninge. Men vi har valt denna
lösning, med ett nytt särskilt boende för att kunna vara
säkra på att själva disponera en grundkapacitet av platser
på hemmaplan, istället för att vara tvingade att köpa upp
platser på öppna marknaden.
Lösningen står sig mycket väl i en ekonomisk jämfö-

relse. Kommunen kommer att betala 368 kr per plats och
dygn (enbart lokalkostnader). När vi jämför med våra
egna kostnader för Säbyhemmet och Salarp blir genom-
snittet 394 kr. En jämförelse med 22 andra boenden visar
på 373 kr. Detta är vårt sätt att ta ansvar för äldreomsor-
gen i Salem.

Vill Du vara med
och påverka
framtiden i Salem?
Välkommen som medlem i Moderaterna!

Gun Andersson, glad aktiv medlem.

Kontakta Olle Glimvik 0702-55 65 48
(olle.glimvik@comhem.se) eller
Lennart Ejenäs 0708-15 60 00
(lennart@ejenas.se).

Symbolen "1" visar platsen där det nya äldreboendet ska byggas.*Kommunens behov av platser i särskilt boende utöver befintliga
97 platser.



MODERATA SAMLINGSPARTIET I SALEM

TEL: 08-532 506 47
E-POST: salem@moderat.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Lennart Kalderén
REDAKTION I ÖVRIGT:
Lennart Ejenäs

KONTAKT
HEMSIDA: www.moderaterna.net/salem
E-POST: salem@moderat.se
NYHETER FRÅN SALEM OCH RÖNNINGE:
www.kalderen.info
VVIILLLL  DDUU  VVEETTAA  MMEERR  OOMM  MMUUFF  SSAALLEEMM??
www.muf.se eller kontakta delmon.haffo@moderat.se
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Extra lönesatsning på lärare 
och förskollärare
Kommunen tilldelar i år lärare och förskollärare ett
högre löneutrymme, totalt 3,5%. Salem har ett löne-
läge som står sig väl jämfört med länet i stort. Men an-
talet sökande till lärarutbildningarna har minskat och
konkurrensen om lärarna har ökat.
– Vi ger detta extra utrymme för att bidra till att

stärka läraryrkets status och attraktivitet, säger kom-
munstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). Lö-
neutrymmet ska användas för att öka lönespridningen. 
– Vi inrättar också 25 förstelärartjänster  för att för-

bättra karriärmöjligheterna för lärare, säger Lennart Eje-
näs (M), Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Kommunens resultat:+22 miljoner 2013
År 2013 blev resultatet för Salems kommun + 22 miljo-
ner kronor (exkl jämförelsestörande poster). Det är hela
21 milj. bättre än budget. Förklaringarna är många.
Framför allt har förvaltningarna lyckats bra med att hålla
budget, inte minst Socialförvaltningen som lever under

hårt tryck. Inom Barn- och Utbildning blev antalet
elever i skolan och förskolan färre än förväntat, sökpro-
filerna inom gymnasieverksamheten gav också lägre
kostnader. Skatteintäkterna och finansnettot är bättre än
väntat.

Våra 20 första namn på valsedeln 
till kommunfullmäktige i Salem

Salem etta och trea på landstingslistan

Det är historiskt med två kandidater på valbara platser från lilla Salem. Vi gratulerar Lennart och Delmon till
deras mycket välförtjänta platser på valsedeln, och önskar dem lycka till i deras landstingsuppdrag.

Moderata landstingslistan för Sydväst, d v s Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn är nu klar. 
Två av våra egna politiker, Lennart Kalderén och Delmon Haffo utsågs att stå på första respektive
tredje plats. Idag har moderaterna fyra platser i landstingsfullmäktige från denna valkrets. 
Resultatet beträffande de sex första platserna blev:

1   Lennart Kalderén, Salem
2   Ann-Marie Larsson, Södertälje
3   Delmon Haffo, Salem

1. Lennart Kalderén, 2. Olle Glimvik, 3. Mats Röhr, 4. Delmon Haffo, 5. Elisabeth Bovin-Exner, 
6. Björn Kvist, 7. Björn Odelius, 8. Farzana Khan, 9. Lars Pilsetnek, 10. Erik Glimvik, 
11. Lennart Ejenäs, 12. Ulla Wickstein, 13. Lennart Sjödell, 14. Anders Forsberg, 
15. Sead Kosevic, 16. Stefan Almå, 17. Donald Molander, 18. Jasmina Kosevic, 
19. Mats Ershammar och 20. Kerstin Lines.

4   Kia Hjelte, Botkyrka
5   Catarina Ekeståhl, Botkyrka
6   Marita Lärnestad, Södertälje


